
بسم ال الرحمن الرحيم

هذه تصويبات أسانيد سبع نسخ مطبوعة من المسند للمام الدارمي،
قام بكتابتها مصطفى أبو زيد محمود رشوان، كملحق لرسالته: زوائد رجال مسند المام الدارمي على الكتب الستة، والتي نال بها

درجة الماجستير في تخصص الحديث وعلومه من كلية أصول الدين، في جامعة الزهر الشريف. وقد نشرت في دار البصائر
م.2008هـ / 1429عام 

قال الشيخ:
لقد كان كتاب "السنن" للمام الدارمي كتاباا ل يخفى مقامه بين كتب السنة، فقد رشحه الحافظ أبو الفضل ابن حجر ليكون سادس

الكتب الستة بل "سنن" المام أبي عبد ال ابن ماجه، والحافظ ابن حجر هو من هو في هذا الشأن.
هذه الهمية لهذا الكتاب تستوجب علينا تقريب فوائده، وتيسير سبل النتفاع به، ومن خلل اشتغالي بأسانيد هذا الكتاب في بحثي،

نن لما وقع في نسخ الكتاب المطبوعة المتداولة من أخطاء وتصحيفات، تبين لي أنه بحاجة إلى إفراد ملحق بآخر هذا البحث، فيه بيا
والجتهاد قدر الموسع والطاقة في تصحيحها.

وقد التزمت تبيان تصحيفات خمس نسخ مطبوعة من "السنن"، هي:
نسخة بعناية الشيخ أحمد دهمان، ورمزت لها بحرف (د) متبوعاا بالجزء والصفحة..1
نسخة بتحقيق السيد عبد ال هاشم اليماني، ورمزت لها بحرف (هـ) متبوعاا برقم الحديث..2
نسخة بتحقيق الستاذ فواز أحمد زمرلي، والستاذ خالد السبع العلمي، ورمزت لها بحرف (ز) متبوعاا برقم الحديث..3
نسخة طبعتها دار الفكر ببيروت، ورمزت لها بحرف (ف) متبوعاا برقم الحديث..4
نسخة بتحقيق الدكتور مصطفى ديب البغا، ورمزت لها بحرف (غ) متبوعاا برقم الحديث..5

وقد كان منهج العمل في بيان التصحيفات كالتآي:
لل:  قارنت النسخ الخمس المطبوعة بعضها ببعض.أو
 قارنت النسخ الخمس المطبوعة بكتاب "إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة" للحافظ ابن حجر العسقلني.ثانيلا:
 اجتهدت في معرفة بعض التصحيفات من كتب الرجال، والمؤتلف والمختلف.ثالثلا:
 إذا ما وجدت في المسند المصحف لبساا، فإني أخرج هذا الحديث من كتب السنة المختلفة، لقف على تصويب هذارابعلا:

التصحيف.
 تركت التنبيه على بعض الخطاء الواضحة لكل قارئ؛ كزيادة ألف (أباا) إذا وقعت بين علمين، الثاني منهما أباا للولخامسلا:

حقيقة، وكترك همز (أبي) وكترك كتابة ألف (إسحاق)، وكتقديم حرف على حرف (سعيد) تبدل (بسيعد) إلى غير ذلك من المور
الواضحة اليسيرة.

 رتبت التصحيفات على ترتيب كتب "السنن"، مبتدئاا بالمقدمة، ثم كتاب الطهارة وهكذا.سادسلا:

ثم بعد مناقشة هذا البحث وقفت على نسخة بتحقيق الشيخ حسين سليم أسد، وأخرى بتحقيق الستاذ سيد إبراهيم،و الستاذ علي
،1محمد علي، وضبط أصولها د. مصطفى الذهبي، فتتبعت ما وقفت عليه فيهما من أخطاء، دون استقصاء تام كالخمس السابقة

، إتماماا للفائدة.2وذلك في الحاشية
وال الموفق والهادي إلى سواء السبيل.

الذي يبدو أن الشيخ قارن الخأطاء التي صححها في النسخ الخمس، مع الحأاديث المقابلة في النسختين هاتين،1
وقارن بينها والله أعلم.

في هذا الملف قمت بإدراجها في الصل، ورمزت لنسخة الشيخ حأسين سليم أسد بـ (س) ونسخة دار الحديث (ح)2
وترقيمهما باعتبار الحأاديث، أما رمز (ح) بعد رقم الصفحة في "إتحاف المهرة” وغيرها فهو يعني رقم الحديث فيه.



المقدمة

) ح(19/593): “سبرة بن معبد"، الصواب ما في "إتحاف المهرة" (2)، (غ 2)، (ف 2)، (ز 2)، (هـ 1/3جاء في (د.1
): “مسرة بن معبد"، وانظر ترجمة (مسرة) في "تهذيب الكمال".25395

): “ذكوان بن أبي صالح"، والصواب ما في بقية النسخ: ذكوان أبي صالح، وهو السمان.7)، (ز 7)، (هـ 4/5جاء في (د .2
مَمي"، والصواب:9): “بقية بن الوليد التميمي"، وفي (ح 9)، (س 9)، (غ 9)، (ف 9)، (ز 9)، (هـ 1/6جاء في (د .3 مَميثث ) “ال

ثمييثتمي: بفتح أوله والفوقية، وبينهما تحتية ساكنة، وانظر ترجمة (بقية) في "تهذيب الكمال"، وتعليقة فضيلة الشيخ محمد عوامة ال
).2/284على ترجمة (بقية) في "تقريب التهذيب"، وراجع "لب اللباب" للسيوطي (

وجاء في الحديث نفسه عند (د)، (غ): “جبير بن نضير" بالضاد المعجمة، والصواب: جبير بن نفير، بالفاء.
مَزيثد في هذا السناد "عن11)، (غ 11)، (ف 11)، (ز 11)، (هـ 1/7جاء في (د .4 ): “أيوب، عن أبي سلمة، عن أبي قلبة"، 

) بإسقاطه، وهو الصواب.4577) ح(4/504أبي سلمة"، فقد جاء في "إتحاف المهرة" (
): “جعفر بن ميمون التميمي، عن أبي عثمان النهدي"، والصواب ما12)، (ح 12)، (س 12)، (غ 12)، (هـ 1/7جاء في (د .5

ثجيمي، عن أبي عثمان12852) ح(10/321في بقية النسخ و"التحاف" ( هه ): “جعفر بن ميمون التميمي، عن أبي تميمة ال
النهدي".

) ح(3/88): “يحيى بن أبي بكر العبدي"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (20)، (غ 20)، (هـ 1/12جاء في (د .6
): “يحيى بن أبي بكير".2572

): “عباد أبي يزيد"، والصواب ما في21)، (ح 21)، (س 21)، (غ 21)، (ف 21)، (ز 21)، (هـ 1/12جاء في (د .7
): “عباد بن أبي يزيد"، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال"، و"التقريب".14447) ح(11/468"إتحاف المهرة" (

): “عمار بن زريق"، بتقديم الزاي على الراء، والصواب ما في30)، (غ 30)، (ف 30)، (ز 30)، (هـ 1/15جاء في (د .8
)، و"التقريب" حيث قال الحافظ: “عمار بن رزيق؛ بتقديم الراء، مصغر".12918) ح(10/353"التحاف" (

): “سعيد بن أبي كريب"، والصواب ما في "التحاف"35)، (س 35)، (غ 35)، (ف 35)، (ز 35)، (هـ 1/17جاء في (د .9
): “سعيد بن أبي كرب"، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال"، و"التقريب".2672) ح(3/135(

): “عبيد ال"5172) ح(5/178): “عبد بن سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (37)، (ح37جاء في (ف .10
بالتصغير.

): “عبد ال بن عمرو بن أبان"، والصواب ما جاء في "التحاف"42)، (غ 43)، (ف 42)، (ز 43)، (هـ 1/19جاء في (د .11
): “عبد ال بن عمر بن أبان".2608) ح(3/110(

): “الحكم بن8536) ح(7/590): “الحكيم بن أبان"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (47)، (هـ 1/25جاء في (د .12
أبان".

) ح(2/8): “سعيد بن سفيان"، والصواب ما في "التحاف" (48)، (غ 49)، (ف 48)، (ز 49)، (هـ1/26جاء في (د .13
): “سعيد بن سليمان"؛ وهو الضبي، أبو عثمان الواسطي، البزاز.1084

):2960) ح(3/259): “عطاء بن رباح"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (49)، (ز 50)، (هـ 1/27جاء في (د .14
“عطاء بن أبي رباح".

) ح(16/943): “عبيد ال -بالتصغير- ابن موسى"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (60)، (ح 61جاء في (ف .15
): “عبد ال، -بالتكبير- ابن موسى".21430

):445) ح(1/457): “حماد بن يزيد"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (62)، (غ 62)، (ز 1/31جاء في (د .16
“حماد بن زيد".

): “محمد بن عمر الليثي"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن عمرو"؛ وهو ابن علقمة بن وقاص1/32جاء في (د .17
الليثي.

):6208) ح(6/109): “سهل بن سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (71)، (غ 71)، (ز 1/34جاء في (د .18
“سهل بن سعد"؛ وهو الساعدي، الصحابي المشهور.

): “فليح بن عبد82): “فليح بن سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم"، وجاء في (غ 82)، (ز 83)، (هـ 1/38جاء في (د .19
): “فليح بن سليمان، عن سليمان بن عبد الرحمن،22595) ح(17/445) و"التحاف" (82الرحمن، عن القاسم"، وجاء في (ح 

): “فليح بن سليمان، عن عبد الرحمن، عن القاسم"؛ وهو ابن محمد83عنه" يعني القاسم، والجميع خطأ، والصواب ما في (ف 
بن أبي بكر، وعبد الرحمن ابنه، وانظر لزاماا ترجمة (فليح بن سليمان) من "تهذيب الكمال".

) و"التحاف" (85): “أخبرنا أبو النعمان، ثنا فطر"، والصواب ما في (غ 86)، (ف 85)، (ز 86)، (هـ1/40جاء في (د .20
): “أبو نعيم، ثنا فطر".24764) ح(19/256

) ح(19/136): “أبو بكر المصري"، وكذا هو في "التحاف" (91)، غ(92)، (ف 91)، (ز 92)، (هـ1/41جاء في (د .21
)، وأظنه أبو بكر المصري؛ وهو يحيى بن حماد، من شيوخ المام الدارمي.24576

): “يحيى بن أبي عمرو الشيباني" بالشين116)، (ح 98)، (س 97)، (غ 98)، (ف 97)، (ز 98)، (هـ 1/45جاء في (د .22
المعجمة، والصواب: “يحيى بن أبي عمرو السيباني" بالسين المهملة.

مَحثيت الباء من (د).116جاء في (ف .23 ثسييب بن رافع"، وهم هم ): “السيد بن رافع"، والصواب ما في بقية النسخ: “ال
): “وهب بن عمرو الجمحي"، والصواب ما في "التحاف"118) (س 116)، (غ 116)، (ز 118)، (هـ1/49جاء في (د .24



): “وهب بن عمير"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.25397) ح(19/595(
)، و"إتحاف119): “عمرو بن الشجع"، والصواب ما في (غ 121)، (ف 119)، (ز 121)، (هـ 1/49جاء في (د .25

): “عمر بن الشيج"؛ وهو من زوائد المام الدارمي على الستة، وهو عمر بن عبد ال بن15722) ح(12/342المهرة" (
الشج؛ أخو بكير.

): “حماد بن يزيد121): “حماد بن زيد المنقري"، وجاء في (غ 123)، (ف 121)، (ز 123)، (هـ 1/50جاء في (د .26
مَري"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.15535) ح(12/259المقرئ"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" ( مَمينثق ): “حماد بن يزيد ال

)11/732): “أبو الهاشم المخزومي"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (125)، (ف 123)، (ز 1/50جاء في (د .27
): “أبو هشام المخزومي"، وهو المغيرة بن سلمة.14946ح(
)7/90)، و"التحاف" (127): “أبو فضيل"، ولصواب ما في (ف 125)، (غ 125)، (ز 127)، (هـ 1/51جاء في (د .28
): “ابن فضيل"؛ وهو محمد بن فضيل بن غزوان.7398ح(
): “ابن عون، عن عمر بن إسحاق"،128): “ابن عوف، عن عمر بن إسحاق"، وجاء في (ف 126)، (ز 1/51جاء في (د .29

): “ابن عون، عن عمير بن إسحاق"، وابن عون هو عبد ال، وانظر لزاماا ترجمة126)، (غ 128والصواب ما جاء في (هـ 
(عمير) في "تهذيب الكمال".

): “سلم بن جنادة، حدثنا إدريس"، والصواب مافي132): “سلم بن جناوة، حدثنا إدريس"، وجاء في (هـ 1/52جاء في (د .30
بقية النسخ: “سلم بن جنادة، حدثنا ابن إدريس".

): “مخلد بن140): “مخلد بن خالد بن مالك"، والصواب ما في (غ 142)، (ف 140)، (ز 142)، (هـ 1/53جاء في (د .31
ثجيمال. مالك" بدون ابن خالد، ومخلد ابن مالك، هو ال

ثصمَبيغ" ككريم، قال ابن ناصر في146)، (س 144جاء في (غ .32 هزثبيير، والصواب " هصثبييغ" مضبوطاا بالحركات ك “ :(
يسل الذي سأل عن المتشابه، قلت كان سؤاله لعمر بن الخطاب، واسمه بصاد مهملة5/455"توضيح المشتبه" ( مَع ثصبيغ بن  ): “و

)، و"تبصير المنتبه"5/221مفتوحة، ثم موحدة مكسورة، ثم مثناة تحت، تليها غين معجمة"، وانظر "الكمال" لبن ماكول (
).3/954للحافظ (

): “فراس، عن ابن عامر"، والصواب ما في بقية النسخ: “فراس، عن عامر"؛152)، (ف 150)، (ز 1/56جاء في (د .33
مَحيل الشعبي. ثشثرا وهو ابن 

)، و"إتحاف166): “عبد ال بن أبي يزيد"، والصواب ما في (غ 168)، (ف 166)، (ز 168)، (هـ 1/59جاء في (د .34
): “عبيد ال بن أبي يزيد".8047) ح(7/393المهرة" (

): “سعبة، عن سليمان بن عمارة بن عمير"، والصواب ما في بقية النسخ: “شعبة، عن سليمان،168)، (ز 1/60جاء في (د .35
عن عمارة بن عمير". وسليمان هو العمش.

 بدون ترجمة، وجاء في (ز) مترجماا بـ(باب في الذي فتى الناس في كل ما يستفتى).21جاء في جميع النسخ باب .36
): “عمر بن عون"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمرو بن عون".175)، (ز 1/60جاء في (د .37
): “فروة بن أبي المغرا"، والصواب ما في بقية النسخ: “فروة185): “فروة بن أبي المغر"، وجاء في (هـ 1/63جاء في (د .38

بن أبي المغراء".
يسمَهر". هم وجاء في الحديث نفسه في (د): “علي بن بسهر"، والصواب ما في بقية النسخ: “علي بن 

): “عبد ال بن مسلم"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن مسلمة"؛ وهو ابن قعنب القعنبي.1/63جاء في (د .39
): “هارون بن معروف"، والصواب ما في بقية النسخ: “هارون بن معاوية".189جاء في (هـ .40
): “العباس، عن سفيان"، والصواب ما في207)، (س 205)، (غ 206)،(ف 201)، (ز 207)، (هـ 1/67جاء في (د .41

): “العباس بن سفيان"، وهو الدبوسي، من زوائد المام الدارمي.24661) ح(19/211"إتحاف المهرة" (
): “عمر بن يحيى"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمرو بن يحيى"، وهو ابن204)، (ز 210)، (هـ 1/68جاء في (د .42

عمرو بن سلمة، من زوائد المام الدارمي.
): “عثمان بن الهيثم، ثنا عون"، والصواب ما في بقية النسخ: “عثمان بن الهيثم، ثنا عوف"؛ وهو ابن أبي1/72جاء في (د .43

جميلة العرابي.
): “حبلة بن عطية" بالحاء المهملة، والصواب ما في بقية النسخ: “جبلة بن عطية"226)، (ز 232)، (هـ 1/73جاء في (د .44

بالجيم.
): “عمر بن سليمان"،233): “عمرو بن سليمان"، وجاء في (غ 234)، (ف 229)، ز(235)، (هـ1/75جاء في (د .45

وكلمها صواب، فقد قال الحافظ المزي في ترجمته من "تهذيب الكمال": “عمر بن سليمان القرشي، العدوي، المدني، … وقيل:
"عمرو بن سليمان".

ثشييم"؛ وهو ابن بشير.1/76جاء في (د .46 هه ): “هيثم"، والصواب ما في بقية النسخ: “
):4620) ح(4/543)، و"التحاف" (233) (ح 237)، (غ 238)، (ف 233)، (ز 239)، (هـ 1/76جاء في (د .47

“عمرو بن عبد ال بن عروة"، والصواب: “عمر بن عبد ال"، وراجع ترجمته في: “تهذيب الكمال"، و"تقريب التهذيب".
)،249): “منصور، عن أبي السود"، والصواب ما في (غ 250)، (ف 245)، (ز 251)، (هـ 1/78جاء في (د .48

): “منصور بن أبي السود".16105) ح(12/570و"التحاف" (
): “صدقة بن عبد ال بن المهاجر بن صهيب، أن المهاجر بن حبيب"،256)، (غ 252)، (ز 258)، (هـ 1/79جاء في (د .49

): “صدقة بن عبد ال؛ وهو السمين، عن المهاصر بن حبيب"؛ وهو من زوائد الدارمي وهو على الصواب في257وجاء في (ف 



)، لكن جاء فيه "صدقة بن عبد ال بن صهيب، عن المهاصر بن حبيب"، فما أدري وجهه!25368) ح(19/564"التحاف" (
): “عمر بن يزيد"، وجاء في14898) ح(11/701)، و"التحاف" (236)، (ف 259)، (ز 265)، (هـ 1/81جاء في (د .50
يزثيد" بالميم والزاي، وهو السعدي، من زوائد المام الدارمي.263(غ  ثم ): “عمر بن مريد" بالميم والراء ، والصواب: “عمر بن 
): “يزيد بن جابر"، والصواب ما في (غ260)، (ح 266)، (س 264)، (ف 260)، (ز 266)، (هـ81جاء في (د/.51

): “يزيد بن يزيد بن جابر".16752) (13/298)، و"التحاف" (264
): “عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يحدث عن سعيد"،265)، (غ 265)، (ف 261)، (ز 267)، (هـ 1/81جاء في (د .52

): “عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يحدث عن سعد"؛ وهو ابن أبي سعيد25413) (19/598والصواب ما في "التحاف" (
الساحلي، من زوائد المام الدارمي.

): “يونس بن يوسف266)، (ف 262)، (ز 268): “يونس بن يوسف الحمصي"، وجاء في (هـ 1/82جاء في (د .53
): “يونس بن سيف الحمصي".16181) (12/608)، و"التحاف" (266الحمصي"، والصواب ما في (غ 

وجاء في "التحاف" في الحديث نفسه: “أبي القاسم بن قيس"، والصواب ما في نسخ الدارمي: “ابن القاسم بن قيس"؛ وهو عبد
الغفار؛ من زوائد المام الدارمي.

هرثبييعة بالقلم، والصواب: “ربيعة؛ بفتح الراء، وكسر الموحدة، وفتح العين274جاء في (غ .54 هربييعة بن يزيد" كذا ضبط  “ :(
المهملة.

): “يونس، عن عبد الملك بن275)، (ح 283)، (س 280)، (غ 279)، (ف 275)، (ز 281)، (هـ 1/84جاء في (د .55
).441عبيد"، وهو ابن عمير الليثي، وانظر التعليقة التية على التصحيف رقم (

): “مجاهد بن موسي، ثنا أبو نمير، والصواب ما في بقية النسخ: “مجاهد بن موسى، ثنا ابن هنمير"؛ وهو1/85جاء في (د .56
عبد ال.

): “الوليد بن جميل الكتاني" بالمثناة الفوقية297)، (س 294)، (غ 293)، (ف 289)، (ز 295)، (هـ 1/88جاء في (د .57
): “الكناني" بالنون، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال".25345) (19/554بعد الكاف، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (

)، و"التحاف" (316): “عبد بن حميد"، والصواب ما في (غ 314)، (ف 311)، (ز 317)، (هـ1/92جاء في (د .58
): “محمد بن حميد"5928) (5/556

وقال محقق "التحاف": “وبدله في المطبوع عبد، والصواب ما هنا، لن شيخ الدارمي محمد بن حميد هو المتكرر، … وفي
ترجمه شيخه هارون بن المغيرة ذكروا من تلميذه محمداا ل عبداا، وفي نسخة عتيقة من أصول الدارمي تداولتها أيدي الحفاظ

/أ): عبد بن حميد، وصحح في الهامش اليمن بمحمد.40ومقابلة على نسخة الضياء المقدسي، وقة (
مَصيرة".1/92جاء في (د .59 ثح ): “الحارث بن حصينة"، والصواب ما في بقية النسخ: “الحارق بن 
): “عبد ال بن سعيد، قال: سمعت سفيان بن عيينة"، والصواب ما في334)، (ف 330)، (ز 337)، (هـ 1/95جاء في (د .60
): “عبيد ال بن سعيد"؛ وهو السرخسي.24353) (19/45)، و"إتحاف المهرة" (336(غ 
): “زيد؛ هو ابن أبي331)، (ز 338): “يزيد؛ هو ابن أبي أنيسة، عن يسار"، وجاء في (هـ 336)، (ف 1/96جاء في (د .61

ثسييار"؛ وهو23952) (18/486)، و"التحاف" (337أنيسة، عن يسار"، والصواب ما في (غ  ): “زيد؛ هو ابن أبي أنيسة، عن 
أبو الحكم العنزي.

): “عنيسة بن الزهر" بالنون والمثناة تحت، والصواب ما في بقية النسخ: “عنبسة بن الزهر"341)، (هـ 1/96جاء في (د .62
بالنون والموحدة.

): “عبد ال بن محمد بن أبي شيبة، ثنا مروان بن معاوية،342)، (غ 341)، (ف 336)، (ز 343)، (هـ 1/97جاء في (د .63
عن عون، عن ابن عباس العمي"، وسقطت "أبي" من أبي شيبة في (هـ)، وجاء في (غ): “عوف" بدل عون، والصواب ما في

): “عبد ال بن محمد بن أبي شيبة، ثنا مروان بن معاوية، عن عوف، عن عباس العمي"،2100) (16/500"التحاف" (
وعوف هو ابن أبي جميلة، وعباس من زوائد المام الدارمي.

)، ولفظه: “ثنا مروان بن معاوية، عن عوف، عن عباس العمي".29381) (6/49والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (

)،644)، وجاء في (ف 345): “هارون بن رباب" بالباء الموحدة، وجاء في (ف 339)، (ز 346)، (هـ 1/97جاء في (د .64
): “هارون بن رياب" بالمثناة تحت، وكلهما خطأ، والصواب: “هارون بن رئاب" بكسر الراء، وتحتانية339)، (ح 345غ(

مهموزة، ثم موحدة.

): “ابن شوذب، عن مطرف"، والصواب ما في (غ346)، (ح 351)، (ف 346)، (ز 353)، (هـ 1/99جاء في (د .65
): “ابن شوذب، عن مطر"، ومطر؛ هو ابن طهمان الوراق، وابن شوذب، هو25330) (19/538)، و"إتحاف المهرة" (352

عبد ال.

): “يزيد بن أبي خالد"، والصواب ما في356)، (ح 362)، (غ 360)، (ف 356)، (ز 361)، (هـ 1/101جاء في (د .66
): “يزيد أبي خالد"؛ وهو ابن عبد الرحمن الدالني.8715) ح(7/663"التحاف" (

): “عاصم، عن ذر" بالذال المعجمة، والصواب ما في بقية النسخ،369)، (س 363)، (غ 361)، (ف 1/101جاء في (د .67
ثحمَبيش.6546) ح(6/296و"التحاف" ( ): “عاصم، عن زر" بالزاي؛ وهو ابن 

)، و"إتحاف366): “حسان بن صالح"، والصواب ما في (غ 364)، (ف 360)، (ز 366)، (هـ 1/102جاء في (د .68



): “حسان بن مسلم"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.23963) ح(18/489المهرة" (

: “أبو إسماعيل؛ هو ابن إبراهيم بن سليمان1)379)، (س 371)، (ف 367)، (ز 373)، (هـ 1/103جاء في (د .69
): “أبو إسماعيل؛ هو إبراهيم بن سليمان المؤدب".12655) ح(10/238)، و"التحاف" (373المؤدب"، والصواب ما في (غ 

): “هشام صاحب الستواء"، والصواب ما في بقية النسخ: “هشام صاحب368)، (ز 374)، (هـ 1/103جاء في (د .70
يسهتوائي". الدد

): “جرير"23946) ح(18/408)، و"التحاف" (375)، (غ 373)، (ف 369)، (ز 375)، (هـ 1/104جاء في (د .71
ثحبي) في "تهذيب در ثحمَريز بن عثمان ال بجيم وراء آخره، والصواب: “حريز" بحاء مهملة، وآخره زاي، وانظر لزاماا ترجمة (

الكمال".

ثحريز" كسابقه384): “جرير" كسابقه، والصواب ما في (غ 382)، (ف 378)، (ز 384)، (هـ 1/105جاء في (د .72 “ :(
تماماا.

): “داود بن سابور" بالسين المهملة، والصواب ما في بقية النسخ: “داود بن393)، (س 385)، (ف 1/106جاء في (د .73
شابور" بالشين المعجمة.

)، و"إتحاف390): “عبد ال بن جبير"، والصواب ما في (غ 388)، (ف 384)، (ز 390)، (هـ 1/107جاء في (د .74
هحيمران.25338) ح(19/544المهرة" ( ثجير" بتقديم الموحدة على الجيم، وهو ابن  ): “عبد ال بن هب

): “بقية، عن السكن بن عمير، سمعت عتبة بن أبي حيكم"،394)، (ف 390)، (ز 396)، (هـ 1/108جاء في (د .75
): “بقية، سمعت عتبة بن أبي حكيم".16142) ح(12/585)، و"التحاف" (396والصواب ما في (غ 

): “أبو ضخرة" بالضاد المعجمة، وآخره مثناة فوقية، والصواب ما في بقية النسخ: “أبو صخر" بالصاد1/108جاء في (د .76
المهلمة، وآخره راء؛ وهو حميد بن زياد.

)409): “سفيان، عن أبي ميسرة"، والصواب ما في (غ 407)، (ف 403)، (ز 409)، (هـ 1/110جاء في (د .77
): “سفيان، عن ابن ميسرة"؛ وهو إبراهيم الطائفي.24458) ح(19/95و"التحاف" (

): “أخبرنا أبو معمر، ثنا إسماعيل بن إبراهيم"، والصواب ما في (ف418)، (غ 412)، (ز 418)، (هـ1/111جاء في (د .78
): “أخبرنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم".9128) ح(8/161)، و"إتحاف المهرة" (416

): “محمد بن حمد"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن حميد".1/112جاء في (د .79

): “حماد بن زيد، عن أبي عون"، والصواب ما في بقية النسخ: “حماد بن زيد، عن ابن عون"؛ وهو عبد1/112جاء في (د .80
ال.

): “عمران بن زرارة"، والصواب ما في "إتحاف427)، (غ 425)، (ف 421)، (ز 427)، (هـ 1/113جاء في (د .81
) “عمرو بن زرارة".23785) ح(18/408المهرة" (

): “مروان بن محمد، ثنا سعيد، عن عبد العزيز"، والصواب ما في428)، (ف 425)، (ز 430)، (هـ 1/113جاء في (د .82
): “مروان بن محمد، ثنا سعيد بن عبد العزيز".24466) ح(19/97)، و"إتحاف المهرة" (431(غ 

) ح(7/257): “عبد ال بن سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (437)، (ف 434)، (ز 444جاء في (هـ .83
): “عبيد ال بن سعيد"، وهو ابن يحيى اليشكري.7776

): “إسماعيل بن بشير"، والصواب ما في بقية النسخ،444): “إسماعيل بن بشر"، وجاء في (ف 1/117جاء في (د .84
): “سعيد بن بشير"؛ وهو الزدي.25146) ح(19/427و"إتحاف المهرة" (

): “يزيد بن هارون، أنا شعيب، عن كردوس"، والصواب ما في (غ451)، (ف 448)، (ز 454)، (هـ 1/119جاء في (د .85
ثسيوار الكندي،13166) ح(10/455)، و"التحاف" (454 يشعث هو ابن  يرهدوس"، وثأ هك ): “يزيد بن هارون، أنا أشعث، عن 

يردوس؛ هو ابن العباس الثعلبي. وهك

ال،449): “سليمان بن حرب" دون نقط للياء، وجاء في (ز 1/119جاء في (د .86 ): “سلمان بن حرب" بدون الياء أص
والصواب ما في بقية النسخ: “سليمان بن حرب".

)،456): “يزيد بن هارون، أنا هشام"، والصواب ما في (غ 453)، (ف 450)، (ز 456)، (هـ 1/119جاء في (د .87
): “يزيد بن هارون، أنا همام"؛ وهو ابن يحيى بن دينار.5482) ح(5/324و"التحاف" (

ثعمَبيدة"، بفتح473، 468، 466، 465، 462جاء في (ف .88 هعثبييدة" كذا ضبطت بالقلم في المواضع الخمسة، والصواب: “ “ :(
دسيلماني. العين المهملة، وكسر الموحدة، وفتح الدال المهملة، ابن عمرو ال

) في الصل، وعلق في الحاشية أنها خأطأ.379أثبتها الشيخ حأسين سليم أسد، في نسخته ح(1



) ح(18/404)، و"التحاف" (464)، (ح 479)، (س 470)، (غ 467)، (ف 464)، (ز 470)، (هـ 1/121جاء (د .89
): “أبو عوانة، عن سليمان بن عتيك"، والصواب: “سليمان بن أبي عتيك"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.23789

)،471): “محمد بن يوسف، وعبيد ال بن سفيان"، والصواب ما في (غ 468)، (ف 465)، (ز 1/121جاء في (د .90
): “محمد بن يوسف، وعبيد ال، عن سفيان"، وعبيد ال؛ هو ابن موسى العبسي، وسفيان؛24672) ح(19/222و"التحاف" (

هو الثوري.
): “شعبة، عن أبي موسى،473)، (ح 489)، (س 479)، (غ 476)، (ف 473)، (ز 479)، (هـ 1/122جاء في (د .91

): “شعبة، عن أبي إسحاق عن حميد بن هلل"،12299) ح(10/81عن حميد بن هلل"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (
دسمَبيعي وأبو إسحاق هو ال

): “أبو زيد، ثنا حصين، عن مرة الهمداني، قال: جاء أبو مرة الكندي"،488)، (ف 477)، (ز 1/123جاء في (د .92
همرة الهمداني، قال: جاء13188) ح(10/462والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" ( هحصين، عن  هزثبيد، ثنا  ): “أبو 

ثشثراحيل الهمداني. هحصين؛ هو ابن عبد الرحمن السلمي، وهمرة؛ هو ابن  ثعيبثثر بن القاسم، و أبو قرة الكندي"، وأبو زبيد؛ هو 
)،484): “عمر، عن يحيى بن جعدة"، والصواب ما في (غ 481)، (ف 478)، (ز 484)، (هـ 1/124جاء في (د .93

): “عمرو، عن يحيى بن جعدة"؛ وعمرو هو ابن دينار.25421) ح(19/603و"إتحاف المهرة" (
): “أبو النعمان، ثنا إسرائيل، عن عثمان بن أبي المغيرة، عن عفان484)، (ف 481)، (ز 487)، (هـ 1/124جاء في (د .94

): “أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن عثمان أبي المغيرة، عن عفان المحاربي، عن أبيه"، وجاء478المحاربي، عن أبيه"، وجاء في (غ 
): “أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن عثمان بن أبي المغيرة، عن عفاق المحاربي،13379) ح(10/583) و"التحاف" (498في (س

عن أبيه"، والجميع خطأ.
والصواب: “أبو نعيم، ثنا إسرائيل، عن عثمان أبي المغيرة، عن عفاق المحاربي، عن أبيه", وذلك لما يأتي:

ال: ليس في شيوخ أبي النعمان محمد بن الفضل؛ إسرائيل بن يونس؛ وهو من شيوخ أبي نعيم الفضل بن دكين. أو
ثانياا: من شيوخ إسرائيل؛ عثمان بن المغيرة، أبو المغيرة الكوفي.

مَعثفاق بالقاف، هو ابن عبد ال بن مرداس المحاربي، هو وأبوه من زوائد المام الدارمي. ثالثاا: 
هشبرمة"، والصواب ما في (غ 485)، (ف 482)، (ز 488)، (هـ1/125جاء في (د .95 )،488): “محمد بن فضيل، عن 

هشيبرمة"، وهو عبد ال بن شبرمة.24516) ح(19/115و"التحاف" ( ): “محمد بن فضيل، عن ابن 
) ح(9/642): “عبد ال بن الخنس"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (487)، (ف 1/125جاء في (د .96

): “عبيد ال بن الخنس"؛ وهو النخعي، أبو مالك الكوفي.12113
): “ثمامة بن عبيد ال بن أنس"، والصواب ما في بقية النسخ: “ثمامة بن عبد ال بن أنس".497جاء في (هـ .97
): “عن عمه؛ عمر بن أبي سفيان"، والصواب ما في بقية النسخ: “عن عمه؛ عمرو بن أبي سفيان" وهو503جاء في (هـ .98

ابن أسيد بن جارية.
): “يحيى بن سعد، ثنا بن جريح [كذا بالحاء المهملة]، قال: أخبرني عبد ايلملك بن عبد ال بن أبي سفيان1/128جاء في (د .99

): “يحيى بن سعد"، والصواب ما في بقية النسخ،504): “ابن جريح"، كذا بالحاء، وجاء في (غ 498السقفي"، وجاء في (ز 
): “يحيى بن سعيد، ثنا ابن جريج، قال: أخبرني عبد الملك بن عبد ال بن أبي سفيان9974) ح(8/566و"إتحاف المهرة" (

الثقفي".
همثكيتب"، وجاء في (ف 505جاء في (ف .100 همثكيتب" كذا ضبطت بالقلم في المواضع552، 539): “عبيد ال ): “محمد بن حاتم ال

ثجيرب، وضبطت بالقلم في (س  ثخيرب، وهم يكمَتب"؛ بضم الميم، وسكون الكاف، وكسر519الثلثة كهم هم ثمثكيتب"، والصواب: “ال ): “ال
)، وانظر3/251التاء فوقها نقطتان، بعدها باء موحدة، هذا يقال لمن يعلم الصبيان الخط والدب، قاله ابن الثير في "اللباب" (

ترجمتهما في "تهذيب الكمال"، و"التقريب".
يراء"، ضبط بالقلم بتشديد الراء، والصواب: تخفيفها، قال المام النووي في506جاء في (ف .101 ): “رأيتهم يكتبون عند الثب

"التقريب والتيسير" في نوع (المؤتلف والمختلف): “البراء كله بالتخفيف، إل أبا معشر البراء، وأبا العالية فبالتشديد"، والبراء هنا
هو ابن عازب الصحابي الجليل.

ونص حديث البراء في نسخ "سنن" المام الدارمي المطبوعة كالتي: “محمد بن سعيد، أنا وكيع، عن عبد ال بن حنش".
وو، وهو أبو وكيع، فقد أخرجه أبو خيثمة زهير بن حرب في كتاب "العلم" ص( )، والمام أحمد في147) ح(34وقد سقط منه را

)، والخطيب البغدادي في "تقييد العلم"26438) ح(5/314)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (1/213"العلل ومعرفة الرجال" (
): “عن وكيع بن الجراح، عن أبيه، عن عبد ال بن حنش".105ص(

) على الصواب "محمد بن سعيد، أنبأنا وكيع، حدثنا أبي، عن عبد ال بن حنش".520وجاء في (س 
): بإسقاط وكيع وإبقاء ابيه، عكس ما تقدم "محمد بن سعيد، أنا أبو2075) ح(2/467) "إتحاف المهرة" (503وجاء في (ح 

وكيع عن عبد ال به"
): “هاشم بن عبد الملك"، والصواب ما في بقية النسخ: “عشام بن عبد الملك".505)، (ز 1/129جاء في (د .102
):4281) ح(4/299)، و"التحاف" (517)، (غ 517): “شرحبيل بن سعيد"، وجاء في (هـ 1/103جاء في (د .103

يحبيل514)، (ف 511“شرحبيل أبي سعد"، وجاء في (ز  هشثر ): “شرحبيل بن سعد"، والصواب ما في كل النسخ عدا (د)، لن 
هو ابن سعد، أبا سعد المدني.

هصثبييح" بالتصغير، نص517جاء في (ف .104 ): “ابن صبيح" ضبطت بالقلم بفتح الصاد، وهو ضبط خاطئ، والصواب: “ابن 
على ذلك الحافظ ابن حجر في "التقريب".



)، و"إتحاف529): “سليمان بن حنظلة"، والصواب ما في (غ 526)، (ف 523)، (ز 529)، (هـ 1/132جاء في (د .105
): “سليم بن حنظلة"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.15380) ح(12/187المهرة" (

): “حسن بن صالح، عن حمزة، عن إبراهيم"، والصواب ما في529)، (ف 526)، (ز 532)، (هـ 1/133جاء في (د .106
): “حسن بن صالح، عن أبي حمزة، عن إبراهيم"، وأبو همزة هو ميمون23794) ح(18/405) و"إتحاف المهرة" (532(غ 

العور، القصاب.
): “فلن العربي"، وجاء في541): “فلن العرني"، وجاء في (ف 544)، (غ 538)، (ز 544)، (هـ 1/135جاء في (د .107

): “فلن العنزي".16768) ح(13/307"التحاف" (
): “العوام549): “العوام بن حوشب أبو عيسى الشياني، ثنا القاسم بن عون الشيباني"، وجاء في (هـ 1/136جاء في (د .108

) ح(14/178بن حوشب بن عيسى الشيباني، ثنا القاسم بن عوف الشيباني"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (
): “العوام بن حوشب؛ أبو عيسى الشيباني، ثنا القاسم بن عوف الشيباني".17592

ثعباد، عن553): “عباد بن حصين"، والصواب ما في (غ 550)، (ف 547)، (ز 553)، (هـ 1/137جاء في (د .109 “ :(
هحصين؛ هو ابن عبد الرحمن. ثعباد هو ابن العوام، و هحصين"، و

ثعبيدة بن عمرو السلماني. وجاء ضبط عبيدة في (ف) بضم العين، وهو ضبط خاطئ، والصواب: فتحها، وهو 
): “حسين بن عقبة"، والصواب ما في "إتحاف561)، (غ 558)، (ف 555)، (ز 561)، (هـ1/138جاء في (د .110

): “حصين بن عقبة"، وهو من زوائد المام الدارمي.5930) ح(5/557المهرة" (
) قال: “حدثنا أبو الحوص، وأبو معاوية، عن العمش، عن34654) ح(7/137وحديثه أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (

مَمنه". هق  وز ل هيينثف ثكمَكن هل به  صالح بن خباب، عن حصين بن عقبة، قال: قال سلمان: “علم ل هيثقا
): “محمد؛ هو ابن إسحاق،5930) ح(5/557)، و"التحاف" (560)، (ف 557)، (ز 563)، (هـ 1/138جاء في (د .111

): “محمد؛ هو ابن إسحاق، عن موسى بن يسار؛ عمه".563عن موسى بن يسار، عن عمه"، والصواب ما في (غ 
)،569): “الوليد بن جابر، عن جابر"، والصواب ما في (غ 566)، (ف 563)، (ز 569)، (هـ 1/140جاء في (د .112

): “الوليد، عن ابن جابر"، والوليد هو ابن مسلم، وابن جابر؛ هو عبد الرحمن بن يزيد بن23917) ح(18/458و"التحاف" (
جابر.
) ح(19/161): “عبد ال بن عبد الرحمن التستري"، وجاء في بقية النسخ، و"التحاف" (565)، (ح 571جاء في (غ .113

): “عبد ال بن عبد الرحمن القشيري"؛ وقد ذكرته في زوائد الدارمي، وأظنه محمد بن عبد الرحمن القشيري، الذي24613
ترجم له المزي في "تهذيبه"، والحافظ ابن حجر في "تقريب التهذيب".

هرمة": بضم المعجمة، وسكون الموحدة،582جاء في (ف .114 هشيب مَرمة" كذا ضبطت بالقلم كسمسمه، والصواب: “ابن  مَشيب ): “ابن 
وضم الراء.

): “عمر بن أيوب"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمر، عن585)، (ح 605)، (س 588)، (ف 591جاء في (هـ .115
يخمَتياني. دس يعثر؛ من زوائد المام الدارمي، وأيوب هو ابن أبي تميمة ال أيوب"، وعمر هو ابن ثب

): “أبو سلمة"، والصواب ما في (غ601، 598)، (ف 598، 595)، (ز 604، 601)، (هـ 147، 1/146جاء في (د .116
): “أبو مسلمة"؛ وهو سعيد بن يزيد بن مسلمة.5698) ح(5/425)، و"إتحاف المهرة" (603، 601

وجاء في (ز) في الحديث الثاني: “يعني عن أبي نصرة" بالصاد المهملة، والصواب: “عن أبي نضرة" بالضاد المهجمة؛ وهو
المنذر بن مالك.

): “حنين10514) ح(9/82): “جبير بن أبي حكيم"، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" (1/148جاء في (د .117
بن أبي حكيم".

): “نافع، عن ابن عمرو"، والصواب ما في (غ612)، (ف 609)، (ز 615)، (هـ 1/148جاء في الحديث نفسه في (د 
): “نافع، عن ابن عمر".10514) ح(9/82)، و"التحاف" (614
): “عطاء بن السائب، عن أبيه، روى عن أبي643)، (س 622)، (ف 619)، (ز 625)، (هـ 1/150جاء في (د .118

): “عطاء بن السائب، عن أبيه، أو عن أبي13098) ح(10/432)، و"التحاف" (624الحوص"، والصواب ما في (غ 
الحوص".

):24071) ح(18/512): “أبو حمزة الثمالي"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (625)، (ح 630جاء في (غ .119
“أبو حمزة التمار"، وهو من زوائد المام الدارمي.

): “يزيد، عن24948) ح(19/334): “يزيد، عن مسعود"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (635جاء في (هـ .120
المسعودي"؛ وهو عبد الرحمن بن عبد ال.

كتاب الطهارة

):4009) ح(4/104): “يحيى بن كثير"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (656)،(ف  1/167جاء في (د .121
“يحيى بن أبي كثير".

)، و"التحاف" (661): “أبو ثوبان"، والصواب ما في (غ 659)، (ف 656)، (ز 662)، (هـ 1/168جاء في (د .122
): “ابن ثوبان"؛ وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان.2486) ح(3/33
): “عبيد ال [مصغر] ابن عبد ال بن عمر"، والصواب مافي (غ661)، (ف 658)، (ز 664)، (هـ 1/168جاء في (د .123
): “عبد ال" [مكبر].7017) ح(6/582)، و"التحاف" (663



)، من طريق: عبد ال [مكبر] ابن عبد ال49)، كتاب الطهارة، باب السواك، ح(1/171والحديث أخرجه أبو داود في "سننه" (
بن عمر.

): “الوليد بن691): “الوليد بن مالك، عن عبد القيس"، وفي (س 669)، (غ 672)، (ف 664)، (ز 1/170جاء في (د .124
): “الوليد بن مالك، من عبد القيس".6162) ح(6/82)، و"التحاف" (670مالك بن عبد القيس"، والصواب ما في (هـ 

)،668): “عطاء بن زيد"، والصواب ما في (ف 692)، (س 670)، (غ 665)، (ز 671)، (هـ 1/170جاء في (د .125
): “عطاء بن يزيد"، والنظر ترجمته في "تهذيب الكمال".4397) ح(4/377و"التحاف" (

):1206) ح(2/53): “يحيى بن حبان" بالموحدة، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" (1/174جاء في (د .126
“يحيى بن حسان" بالسين المهملة، وهو اليتينيسي.

):1279) ح(2/88): “عبد ال بن عبد ال بن جبير"، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" (1/175جاء في (د .127
“عبد ال بن عبد ال بن جبر".

): “عبيد ال بن5403) ح(5/278): “عبد ال بن سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (695جاء في (غ .128
سعيد"؛ وهو ابن يحيى اليشكري.

) ح(11/24): “عمران بن أبان؛ مولى عثمان بن عفان"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1/176جاء في (د .129
هحمران" بالحاء المهملة بدل العين.13645 “ :(

)،707): “منصور بن هلل بن يساف"، والصواب ما في (غ 709)، (ف 706)، (ز 712)، (هـ 1/179جاء في (د .130
): “منصور، عن هلل بن يساف"، ومنصور هو ابن المعتمر.12086) ح(9/628و"إتحاف المهرة" (

): “الحكم بن14331) ح(11/419): “الحكم بن عطية"، والصواب ما في بقية النسخ و"التحاف" (1/181جاء في (د .131
عتيبة".

):5914) ح(5/549): “كنت مع سليمان"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (719)، (ز 1/183جاء في (د .132
“كنت مع سلمان"؛ وهو الفارسي.

) ح(7/465): “عبد ال، عن سفيان"، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" (735)، (ح 741جاء في (هـ .133
): “عبيد ال، عن سفيان"، وعبيد ال؛ هو ابن موسى.8234

ثزى"، والصواب ما في بقية النسخ،748)، (ف 745)، (ز 1/190جاء في (د .134 ): “قتادة، عن سعيد بن موسى بن ثأيب
): “قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن موسى بن أبزى".14933) ح(11/722و"إتحاف المهرة" (

): “مبشر الحلبي، عن محمد بن أبي787)، (س 762)، (غ 765)، ف(760)، (ز 766)، (هـ 1/194جاء في (د .135
): “مبشر بن إسماعيل الحلبي، عن أبي غسان محمد بن مطرف"،46) ح(1/206غسان"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (

وراجع ترجمة أبي غسان في "تهذيب الكمال"، فكان ينبغي أن يكتب في "سنن" الدارمي "محمد أبي غسان" كما جاء في (ح
760.(
):788): “عمرة بنت سعد بن زرارة"، والصواب ما في (هـ 784)، (غ 787)، (ف 782)، (ز 1/200جاء في (د .136

“عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة".
): “سعيد بن إبراهيم"، والصواب ما في بقية النسخ: “سعد بن إبراهيم".1/201جاء في (د .137
): “معمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “معتمر".1/201جاء في (د .138
): “أخبرنا النعمان، ثنا أبو النعمان، ثنا يزيد بن زريع"، والصواب ما في بقية النسخ،801)، (ز 1/203جاء في (د .139

): “أخبرنا أبو النعمان؛ وهو محمد بن الفضل، ثنا يزيد بن زريع"، وكتبت زريع في (د)7232) ح(7/15و"إتحاف المهرة" (
بالذال المعجمة.

): “عبيد ال بن عمرو، وعن عبد الكريم" بزيادة واو بعد عمرو، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد ال810جاء في (ف .140
بن عمرو، عن عبد الكريم".

مَمير"، بفتح841): “قيمر امرأة مسروق"، وفي (س 208، 1/206جاء في (د .141 ): “هقمير"، والصواب ما في بقية النسخ: “ثق
أولها.
): “خالد بن أيوب"، والصواب ما في بقية849، 836، 834)، (ز 844، 840، 839)، (هـ 210، 1/209جاء في (د .142

): “جلد بن أيوب" وهو من زوائد المام الدارمي.1834) ح(2/339النسخ، و"التحاف" (
): “أبو سعد الصنعاني" بصاد فنون فعين مهملة نسبة إلى صنعاء، والصواب ما844)، (ز 849)، (هـ 1/211جاء في (د .143

في بقية النسخ: “الصغاني" بصاد فغين معجمة، وراجع ترجمته في "تهذيب الكمال".
): “حجاج، ثنا حماد بن أبي سليمان"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (887)، (ف 1/218جاء في (د .144

): “حجاج، ثنا حماد، عن حماد بن أبي سليمان"؛ وحماد الول هو ابن سلمة.24093) ح(18/517
): “عمرو بن عبد الواحد"، والصواب ما في بقية956)، (س 922)، (ف 919)، (ز 924)، (هـ 1/224جاء في (د .145

): “عمر بن عبد الواحد"، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال".25236) ح(19/477النسخ، و"إتحاف المهرة" (
): “أبو عوانة، عن أبي بشير" بالياء آخر الحروف بعد الشين، والصواب ما في بقية النسخ: “أبي بشر"1/226جاء في (د .146

بدون الياء؛ وهو جعفر بن أبي وحشية.
): “إسماعيل بن أبان، ثنا إدريس"، والصواب ما في بقية النسخ: “ثنا ابن إدريس"؛ وهو عبد ال.1/226جاء في (د .147
): “محمد بن عبد ال، ثنا عباد"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن محمد"؛ وهو932)، (ز 1/226جاء في (د .148

ابن إبراهيم، أبو بكر بن أبي شيبة.



): “محمد بن عيسى، ثنا هشام، ثنا حجاج"، والصواب ما في بقية940)، (ف 937)، (ز 942)، (هـ 1/227جاء في (د .149
ثشيم"؛ وهو ابن ثبشير. هه النسخ: “محمد بن عيسى، ثنا 

): “محمد بن الفضل"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن الفضيل".949)، (ف 946)، (ز 1/228جاء في (د .150
): “محمد بن عيسى، ثنا هيثم"، والصواب ما في بقية النسخ: “ثنا هشيم".1/229جاء في (د .151
): “أبو خثيم"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبو خيثمة"؛ وهو زهير بن معاوية.1/229جاء في (د .152
): “خالد، عن معاوية بن قرة"، والصواب ما في بقية النسخ،959)، (ف 956)، (ز 961)، (هـ 1/230جاء في (د .153

): “جلد، عن معاوية بن قرة"؛ هو ابن أيوب، من زوائد المام الدارمي.6741) ح(6/417و"التحاف" (
): “إبراهيم بن موسى، عن فضيل، عن محمد بن961)، (غ 972)، (ف 970)، (ز 975)، (هـ 1/231جاء في (د .154

سالم"، والصواب: “ابن فضيل".
): “ضمرة، ثنا الشيباني"،980): “حمزة، ثنا الشيباني"، وجاء في (هـ 977)، (ف 975)، (ز 1/232جاء في (د .155

دسييثباني" بفتح المهملة، وسكون25358) ح(19/557والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" ( ): “ضمرة، عن ال
التحتانية، بعدها موحدة؛ وضمرة هو ابن ربيعة، والسيباني، هو يحيى بن أبي عمرو.

همثعيتب".1/233جاء في (د .156 ): “عبيد بن معين"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيدة بن 
يشك" كذا ضبطت بالقلم، بفتح الراء، وسكون الشين المعجمة،1028، 1021)، (س 981جاء في (ز .157 در ): “يزيد ال

يشك" بكسر الراء، وسكون المعجمة، كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في "تقريبه"، وقال في "نزهة اللباب" ( ير والصواب: “ال
): “الرشك: بكسر أوله، وسكون المعجمة، وآخره كاف؛ هو يزيد بن أبي يزيد الدارع، قيل: معناه القسام، وقيل الكبير1/326
اللحية".

): “محمد بن يزيد البزار" براء آخره، والصواب ما في بقية النسخ: “البزاز"993)، (ف 991)، (ز 1/235جاء في (د .158
بزاي آخره.

): “جابر بن صبي"، والصواب ما في بقية النسخ: “جابر بن صبح".1/238جاء في (د .159
): “ثابت الحذاء"، والصواب ما في بقية النسخ: “ثابت الحداد"؛ وهو ابن1020)، (ف 1019)، (ز 1/239جاء في (د .160

هرمز الكوفي.
): “مالك، عن نافع، عن1031): “مالك، عن نافع، عن ابن كان عمر يعرق في الثوب"، وجاء في (ف 1/241جاء في (د .161

ابن عمر كان عمر يعرق في الثوب"، والصواب ما في بقية النسخ: “مالك، عن نافع، عن ابن عمر كان يعرق في الثوب"، وانظر
).11126) ح(9/275"إتحاف المهرة" (

):1033)، (ح 1073 1): “أرسل عبيد ال بن عمر إلى عائشة" عبيد ال بالتصغير، وجاء في (س1038جاء في (هـ .162
“أرسل عبد ال بن عبد ال بن عمر إلى عائشة"، وجاء في بقية النسخ: “أرسل عبد ال بن عمر إلى عائشة"، وكذا هو في

).22825) ح(17/576"التحاف" (
)17/674): “خالد بن أيوب"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1040)، (ز 1045)، (هـ 1/243جاء في (د .163

): “جلد بن أيوب"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.23018ح(
يسهتوائي، عن يحيى بن أبي سلمة، عن زينب بنت1046)، (ف 1045)، (ز 1050)، (هـ 1/243جاء في (د .164 ): “هشام الدد

يسهتوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة،23572) ح(18/211أم سلمة،"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" ( ): “هشام الدد
عن زينب بنت أم سلمى"، ويحيى؛ هو ابن أبي كثير، وأبو سلمة؛ هو ابن عبد الرحمن.

): “خالد، عن الشعبي، عن عبد ال بن شداد"، والصواب ما في بقية النسخ: “خالد، عن الشيباني، عن1/244جاء في (د .165
عبد ال بن شداد"، وخالد؛ هو ابن عبد ال الواسطي، والشباني؛ هو ضرار بن مرة.

)،1037): “بشر بن عمرو الزهراني"، الصواب ما في (غ 1048)، (ف 1047)، (ز 1052)، (هـ 1/244جاء في (د .166
): “بشر بن عمر الزهراني".22571) ح(17/430و"إتحاف المهرة" (

): “شيبة بن هلل الراسبي"، والصواب ما في1044)، (غ 1055)، ( 1054)، (ز 1059)، (هـ 1/245جاء في (د .167
): “شيبة بن هشام الراسبي"؛ وهو من زوائد المام الدارمي.24222) ح(18/594"إتحاف المهرة" (

): “عبد ال بن سلمة"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن مسلمة"؛ وهو القعنبي.1/247جاء في (د .168
) ح(9/205): “علي بن مسهر، عن عبيد ال بن نافع، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1047جاء في (ز .169

): “علي بن مسهر، عن عبيد ال، عن نافع"؛ وعبيد ال؛ هو ابن عمر بن حفص، ونافع؛ هو مولى ابن عمر.10896
):1080): “حزام [بالزاي] بن حكيم" والصواب ما في (هـ 1065)، (غ 1076)، (ف 1075)، (ز 1/249جاء في (د .170

“حرام بن حكيم" بالراء، وراجع ترجمته في "تهذيب الكمال"، و"التقريب".
): “قال أبو محمد: أبو سعيد هو1092)، (ح 1132)، (س 1081)، (غ 1092)، (ف 1092)، (ز 1/252جاء في (د .171

): “أبو سعيد هو أب أبي العنبس"؛1079ابن أبي العنبس، واسم أبي العنبس، سعيد بن كثير بن عبيد"، والصواب ما في (هـ 
وراجع ترجمة (سعيد)، و(كثير) في "تهذيب الكمال".

): “خالد بن عبد ال بن أبي ليلى"، والصواب ما في بقية النسخ: “خالد بن عبد ال، عن ابن1113)، (ز 1/255جاء في (د .172
أبي ليلى".

): “مسلم بن إبراهيم، ثنا عبد ال بن عثمان بن خثيم"، وفيه سقط صوابه ما في بقية النسخ: “مسلم بن1124جاء في (هـ .173
إبراهيم، ثنا وهيب، ثنا عبد ال بن عثمان بن خثيم".

اا:ً “هكذا في مصورتنا وفوقه صح".1 وقال معلق



) من النسخة (د) إسناد حديث مجاهد؛ وهو "أخبرنا الحكم بن المبارك، أنا محمد بن سلمة،1/257سقط من أول صفحة (.174
عن محمد بن إسحاق، عن أبان بن صالح، عن مجاهد".

): “محمد بن يزيد البزار" براء آخره، والصواب ما في (غ1123)، (ف 1123)، (ز 1128)، (هـ 1/257جاء في (د .175
): “محمد بن يزيد البزاز" بزاي آخره.1111
): “المعمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “المعتمر"؛ وهو ابن1130): “المعمتر"، وجاء في (ز 1/258جاء في (د .176

سليمان.
): “أحمد بن عبد ال بن يوسف"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف"1132)، (ف 1132)، (ز 1/258جاء في (د .177

): “أحمد بن عبد ال بن يونس".3690) ح(3/537(
): “عبد الملك بن قيس"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد الملك بن عمرو بن قيس".1148جاء في (هـ .178
مَرم) بالقلم في (ف) بفتح1143)، (ف 1144)، (ز 1148)، (هـ 1/261جاء في (د .179 ثه ): “هرم بن عبد ال"، وضبطت (

ثهثرمي بن عبد ال"،4496) ح(4/436)، و"التحاف" (1131الهاء، وكسر الراء، وهو ضبط خاطئ، والصواب ما في (غ  “ :(
): “بفتحتين، وبعد الميم ياء"، وراجع ترجمته في "تهذيب الكمال".4/1453وضبطه الحافظ ابن حجر في "تبصير المنتبه" (

): “حصين، عن مجاهد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف المهرة" (1144)، (ف 1145)، (ز 1/261جاء في (د .180
): “خصيف" مصغر، وهو ابن عبد الرحمن.25093) ح(19/399

): “حدثنا حجاج، ثنا عبيد ال، عن أسامة بن1210)، (س 1155)، (ف 1156)، (ز 1160)، (هـ 1/263جاء في (د .181
): “حدثنا عبيد ال، عن أسامة بن زيد"، وقال23407) ح(18/107)، و"إتحاف المهرة" (1142زيد"، والصواب ما في (غ 

محقق "التحاف": “وقوله: حدثنا حجاج مقحم في السناد لم يذكر في مخطوطتي الدارمي".
): “جعفر بن الحارث، عن حذيفة"، والصواب ما في (غ1158)، (ف 1159)، (ز 1163)، (هـ 1/263جاء في (د .182

): “جعفر بن الحارث، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن حذيفة".4152) ح(4/220)، و"التحاف" (1145
): “عمرة بنت حيان" بالياء آخر1163)، (ح 1196)، (س 1162)، (ف 1163)، (ز 1167)، (هـ 1/264جاء في (د .183

): “عمرة بنت حبان" بالموحدة؛ وهي من زوائد23117) ح(17/722)، و"التحاف" (1148الحروف، والصواب ما في (غ 
المام الدارمي، وضبطت في (غ) بكسر الحاء المهملة، وضبطت في "التقريب" بفتحها، وكل الضبطين بالقلم.

)،1173)، (ف 1173): “عبد ال بن موسى"، والصواب ما في (هـ 1159)، (غ 1174)، (ز 1/265جاء في (د .184
): “عبيد ال بن موسى".3609) ح(3/512و"التحاف" (

كتاب الصلة

): “نافع، عن ابن عمرو عن القاسم، عن عائشة"، والصواب1227)، (س 1188)، (ف 1191)، (ز 1/270جاء في (د .185
أن توضع نقطة أو فاصلة قبل الواو في عمر لن نافع رواه عن ابن عمر، ورواه القاسم عن عائشة.

) ح(9/165وجاء في الحديث نفسه في (ز): “ثنا عبدة أبا عبيدة ال، عن نافع"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (
): “عبدة، أنا عبيد ال، عن نافع"، وعبيد ال هو ابن عمر بن حفص.10795

) هذا السند: “أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن خالد، عن أبي قلبة، عن أنس نحوه".1195سقط من (ز) بعد ح(.186
) ح(13/346): “يحيى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1/272جاء في (د .187

): “يحيى، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث"؛ ويحيى هو ابن أبي كثير.16820
): “عن أبي ذئب"، والصواب ما في بقية1208): “عبيد ال بن موسى، عن أبي ديب"، وجاء في (ز 1/274جاء في (د .188

): “ابن أبي ذئب"، وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة.1750) ح(2/293النسخ، و"التحاف" (
): “عمرو بن إبراهيم"، والصواب ما في بقية النسخ،1208)، (ف 1210)، (ز 1213)، (هـ 1/275جاء في (د .189

): “عمر بن إبراهيم"؛ وهو العبدي.6850) ح(6/478و"إتحاف المهرة" (
): “عاصم بن عمر، عن قتادة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف"1216)، (ف 1218)، (ز 1/277جاء في (د .190

): “عاصم بن عمر بن قتادة".4533) ح(4/471(
)، (ف1226)، (ز 1229)، (هـ 1/278): “سعد بن إسحاق بن كعب"، وجاء في (د 1226)، (ح 1206جاء في (غ .191

): “حدثني إسحاق بن سعد بن كعب"، وراجع ترجمة (إسحاق) في زوائد16375) ح(13/12)، و"إتحاف المهرة" (1224
المام الدارمي.

): “محمد بن عبيدة، عن علي"، والصواب ما في (غ1230)، (ف 1232)، (ز 1235)، (هـ 1/280جاء في (د .192
ثعبيدة، عن علي"، ومحمد هو ابن سيرين، وعبيدة هو14629) ح(11/564)، و"إتحاف المهرة" (1212 ): “محمد، عن 

السلماني.
): “أبي زرعة بن عمرة"، والصواب: “ابن عمرو".1244جاء في (ز .193
) ح(4/127): “أبو نعيم، ثنا شعبان"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1283)، (ز 2/294جاء في (د .194

): “أبو نعيم، ثنا شيبان"؛ وهو ابن عبد الرحمن.14629
ثشييم".1/295جاء في (د .195 هه ): “هيثم"، والصواب "
) ح(5/100): “أبو يعقوب العبدي"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1303)، (ف 1/298جاء في (د .196

يعهفور العبدي"، واسمه وقدان.5005 ): “أبو ثي
): “محمد بن عمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن عمرو"، وهو ابن علقمة بن وقاص.1311جاء في (ز .197



ررقاشي" كذا ضبطت بالقلم بضم الراء، والصواب فتحها، وتخفيف1358، 1312جاء في (ز .198 ): “حطان بن عبد ال ال
).1/356القاف، وشين معجمة، قاله السيوطي في "لب اللباب" (

): “الليث بن سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ: “الليث بن سعد".1289)، (غ 1315)، (ز 1/301جاء في (د .199
وجاء في الحديث نفسه في (د) وحدها: “محمد بن يحيى بن حيان"؛ حيان بالياء آخر الحروف، والصواب ما في بقية النسخ،

): “حبان" بالموحدة.16817) ح(13/343و"التحاف" (
): “يعلى بن عبد"، والصواب: “يعلى بن عبيد".1327جاء في (ز .200
): “يحيى بن كثير"، والصواب ما في بقية النسخ: “يحيى بن أبي كثير".1328)، (ز 1/304جاء في (د .201
): “علي بن يحيى بن خلد، عن خلد، عن أبيه"، والصواب ما في بقية النسخ،1329)، (ز 1/305جاء في (د .202

): “علي بن يحيى بن خلد، عن أبيه".4582) ح(4/510و"التحاف" (
) ح(10/284): “شعبة بن الحكم"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1346)، (ز 1/310جاء في (د .203

هعثتيبة.12768 ): “شعبة، عن الحكم"؛ وهو ابن 
)3/7): “زرارة بن أبي أوفى"، والصواب ما في بقية النخ، و"التحاف" (1357)، (ف 1362)، (هـ 1/313جاء في (د .204

): “زرارة بن أوفى".2455ح(
)13/703): “شعبة بن يعلى، عن عطاء"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1367)، (ز 1/317جاء في (د .205

): “شعبة، عن يعلى بن عطاء".17330ح(
)5/360)، و"إتحاف المهرة" (1371، 1370)، (ف 1369، 1368)، (ز 1376، 1375)، (هـ 1/318جاء في (د .206

): “سليمان السود"، وهو الناجي وكلهما صواب، وراجع1342، 1341): “سليمان بن السود"، وجاء في (غ 5584ح(
).6/382ترجمته في "تهذيب التهذيب"، و"الثقات" (

): “معاوية بن خديج" بالخاء المعجمة، والصواب ما في بقية النسخ:1349، 1348)، (غ 1376، 1375جاء في (ز .207
“معاوية بن حديج" بالحاء المهملة.

): “أبي سلمة"، والصواب ما في بقية1379): “أبي اسملة، وهو سعيد بن يزيد الزدي"، وجاء في (ف 1/320جاء في (د .208
النسخ: “أي مسلمة" بميم في أوله.

): “غسل" بغين معجمة في أوله،والصواب م ا في بقية النسخ: “عسل" بعين مهملة؛ وهو ابن سفيان1/320جاء في (د .209
التميمي.

): “مخول، عن1380)، (ح 1420)، (س 1353)، (غ 1382)، (ف 1380)، (ز 1387)، (هـ 1/320جاء في (د .210
): “مخول، عن أبي سعد"؛ وهو شرحبيل17702) ح(14/241أبي سعيد، عن أبي رافع"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (

بن سعد.
): “سهل، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد"، والصواب: “سهيل"، بزيادة تحتانية قبل اللم؛ وهو ابن1/321جاء في (د .211

صالح.
): “يزيد بن زر"، والصواب ما في بقية النسخ: “يزيد بن زريع".1391)، (ز 1/323جاء في (د .212
): “أبا1366): “أبا حميد، وأبا أسيد"، والصواب ما في (غ 1396)، (ف 1394)، (ز 1401)، (هـ 1/324جاء في (د .213

حميد أو أبا أسيد".
 بشرح النووي، باب ما يقول إذا دخل المسجد)5/184) (713والحديث أخرجه المام مسلم في "صحيحه"، كتاب المسافرية، ح(

كما في (غ).
) ح(15/579)، و"إتحاف المهرة" (1401)، (ح 1441)، (س 1373)، (غ 1403)، (هـ 1/326جاء في (د .214

): “الحسن بن أبي زيد الكوفي"، والصواب ما في بقية النسخ: “الحسن بن أبي يزيد الكوفي"، وهو من زوائد المام19932
الدارمي.

): “سالم بن أبي النضر"، والصواب: “سالم أبي النضر"، وهو ابن أبي أمية.1/329جاء في (د .215
): “مولى عمرو بن عبيد ال"، والصواب ما في بقية النسخ: “مولى عمر1457)، (س 1419)، (ف 1/329جاء في (د .216

بن عبيد ال".
وجاء في الحديث نفسه في (د): “بسر بن سعد"، والصواب: “ابن سعيد".

): “سليمان العز"، والصواب: “سلمان الغر".1418)، (ز 1/330جاء في (د .217
): “حجاج بن منهال، ثنا ابن عيينة، عن سعيد بن المسيب،1422)، (ف 1420)، (ز 1427)، (هـ 1/330جاء في (د .218

): “حجاج بن منهال، ثنا ابن عيينة، عن18646) ح(14/753)، و"التحاف" (1392عن أبي هريرة"، والصواب ما في (غ 
الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة"، بزيادة الزهري في السناد.

): “عبيد ال بن عمير الليثي"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد بن عمير الليثي".1413)، (هـ 1/331جاء في (د .219

): “ابي حمزة" بالحاء المهملة، والزاي، والصواب ما في بقية النسخ: “أبي جمرة"، بالجيم والراء، وهو1/331جاء في (د .220
نصر بن عمران.

): “إبراهيم، عن أبي أسيد"، والصواب ما في بقية النسخ: “إبراهيم بن أبي أسيد".1/331جاء في (د .221

): “حفص بن عمرو الحوضي"، والصواب: “ابن عمر".1/332جاء في (د .222



): “بشر بن ثابت البزاز" بزاي آخره، والصواب: “البزار" براء آخره.1437جاء في (هـ .223

): “وهيب بن جرير"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1434)، (ف 1432)، (ز 1/333جاء في (د .224
): “وهب بن جرير".13881) ح(11/197

هجثرييري"، وهو سعيد بن إياس.1440)، (ز 1/336جاء في (د .225 ): “الجرير"، والصواب: “ال

): “سمعت أنساا"، من حديث عمرو بن عامر قال سمعت أنساا.1/336سقط من (د .226

) ح(9/164): “يحيى، عن عبد ال، حدثني نافع"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1445جاء في (ف .227
): “يحيى، عن عبيد ال، حدثني نافع"، وعبيد ال هو ابن عمر بن حفص.10793

): “سليمان بن موسى، عن موسى، عن مكحول"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1459جاء في (هـ .228
): “سليمان بن موسى، عن مكحول" بإسقاط عن موسى.17133) ح(13/556

ثهيمار" براء. وجاء في الحديث نفسه (د): “نعيم بن هماز" بزاي آخره، والصواب: “

)، (ح1502)، (س 1630، 1433)، (غ 1678، 1461)، (ز 1685، 1469)، (هـ 396، 1/342جاء في (د .229
): “هارون بن رئاب"، وهو1461)، (ح 1720)، (س 1680، 1464): “هارون بن رياب"، والصواب ما في (ف 1678

بكسر الراء، وتحتانية مهموزة، ثم موحدة. قاله الحافظ في "التقريب".

): “صالح بن حبان [بالموحدة]، عن أبي بريدة"، والصواب ما1436)، (غ 1464)، (ز 1472)، (هـ 1/342جاء في (د .230
): “صالح بن حيان، عن ابن بريدة"، وحيان بالتحتانية، وابن بريدة، هو عبد2280) ح(2/570)، و"التحاف" (1467في (ف 

ال.

): “يزيد بن عوف"، والصواب ما18007) ح(14/464)، و"التحاف" (1479)، (ف 1476)، (ز 1/346جاء في (د .231
): “زيد بن عوف" وهو من زوائد المام الدارمي.1448)، (غ 1484في (هـ 

): “عبيد ال بن صالح"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن صالح"، وهو كاتب1477)، (ز 1/346جاء في (د .232
الليث.

): “عبد ال بن عبد ال"، والصواب: “عبيد ال بن عبد ال"، وهو ابن عتبة بن مسعود.1485وجاء في الحديث نفسه في (هـ 
وجاء في الحديث نفسه في (د): “عبد الرحمن بن عبيد"، والصواب: “ابن عبد"؛ وهو القاري.

هرفاعة بن عرابة" بضم راء رفاعة بالقلم، والصواب كسرها.1481جاء في (ز .233 “ :(

): “يحيى بن هلل بن أبي1485)، (ف 1502، 1482)، (ز 1510، 1490)، (هـ 353، 1/348جاء في (د .234
)4/519)، و"التحاف" (1473، 1453): “يحيى، عن هلل بن ميمونة"، والصواب ما في (غ 1505ميمونة"، وجاء في (ف 

): “يحيى، عن هلل بن أبي ميمونة"، ويحيى هو ابن أبي كثير.16785) ح(13/319)، (4596ح(
): “حبيب [بالحاء المهملة] ابن عبد الرحمن"، والصواب ما1463)، (غ 1492)، (ز 1500)، (هـ 1/350جاء في (د .235

هخثبييب [بالخاء المعجمة] ابن عبد الرحمن"، والحديث نفسه أخرجه17745) ح(14/281)، و"التحاف" (1495في (ف  “ :(
المام الدارمي، في كتاب فضائل القرآن، باب فضل فاتحة الكتاب، وجاء على الصواب في جميع النسخ.

): “إبراهيم بن علقمة عن عبد ال"، والصواب ما في بقية النسخ: “إبراهيم، عن علقمة، عن عبد ال"1/352جاء في (د .236
وهو ابن مسعود رضي ال تعالى عنه.

): “عبد ال بن علي المديني"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1526)، (ف 1526)، (ز 1/359جاء في (د .237
): “علي بن عبد ال المديني".7774) ح(7/257

): “عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، عن واصل"، والصواب ما في بقية النسخ،1597)، (س 1/365جاء في (د .238
): “عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر، حدثني أبي عبد الملك بن أبجر، عن واصل بن14929) ح(11/718و"التحاف" (

حيان" بالمثناة التحتية.
): “واصل بن حبان" بالموحدة، والصواب أنه بالمثناة التحتية.1564وجاء في الحديث نفسه في (هـ 

) ح(6/104): “حدثنا عبد ال بن يزيد المسعودي"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1528جاء في (غ .239
): “حدثنا عبد ال بن يزيد، ثنا المسعودي"، وهو عبد الرحمن بن عبد ال.6197

): “مالك، عن ضمرة، عن سعيد المازني"، والصواب ما في1569)، (ف 1566)، (ز 1574)، (هـ 1/367جاء في (د .240
): “مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني".17089) ح(13،523)، و"التحاف" (1529(غ 

): “يزيد بن سلم"، والصواب ما في1533)، (غ 1573)، (ف 1570)، (ز 1578)، (هـ 1/369جاء في (د .241
ثسيلم"، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال"9423) ح(8/301"التحاف" ( ): “زيد بن 

) في ثلثة أحاديث متتالة: “يزيد [بمثناة تحتية، فزاي] ابن أبي مريم، عن أبي الجوزاء [بالجيم]”، وجاء1/373جاء في (د .242
): “يزيد”، والصواب ما في بقية النسخ: “بريد [بموحدة فراء] ابن أبي مريم، عن أبي الحوراء [بالحاء المهملة]”،1591في (ز 

وتصحفت (بريد) في ترجمته في "تهذيب الكمال" إلى (بريدة).
): “عبد الرحمن بن جبير بن نفيس"، والصواب: “ابن نفير".1594جاء في (ز .243
): “هشيم" مضبوطاا بالقلم بفتح الهاء، وكسر الشين،1601): “هيثم" بالثاء المثلثة، وجاء في (ز 1/375جاء في (د .244



والصواب: “هشيم" بالشين المعجمة مصغر.
): “إبراهيم بن محمد المنتشر"، والصواب ما في بقية النسخ:1648)، (س 1586)، (غ 1607)، (ز 1/376جاء في (د .245

“إبراهيم بن محمد بن المنتشر"، وراجع ترجمته في "التقريب".
): “سلمة يعني ابن نبيط، حدثني أبي، أو نعيم1569)، (غ 1611)، (ف 1608)، (ز 1616)، (هـ1/377جاء في (د .246

): “سلمة يعني ابن نبيط، حدثني أبي، أو نعيم بن أبي1608بن أبي هند عن أبي قلبة، قال حججت مع أبي وعمي ...”، وفي (ح 
): “سلمة يعني ابن نبيط، حدثني أبي، أو نعيم بن أبي هند، قال:1649هند، عن أبي، قال: حججت مع أبي وعمي ...”، وفي (س 

): “سلمة يعني ابن نبيط، حدثني أبي، قال: حججت مع17050) ح(13/497حججت ...”، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (
أبي وعمي ...”، بإسقاط: أو نعيم بن أبي هند، عن أبي قلبة.

)، وابن ماجه في "سننه"4/305،306ول وجه لذكر نعيم بن أبي هند، والحديث أخرجه على الصواب المام أحمد في "مسنده" (
).1286)، كتاب إقامة الصلة، باب ما جاء في الخطبة في العيدين، ح(304ص(

كتاب الزكاة

): “عثمان الثقفي، عن ابن أبي ليلى، هو الكندي"،6294) ح(6/156)، و"التحاف" (1632)، (ف 1/383جاء في (د .247
والصواب ما في بقية النسخ: “عثمان، الثقفي، عن أبي ليلى، هو الكندي".

)، وابن ماجه في1574)، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، ح(2/326وحديثه أخرجه على الصواب أبو داود في "سننه" (
).1810)، كتاب الزكاة، باب ما يأخذ المصدق من البل، ح(421"سننه" ص(

): “عمرو بن يحيى، عن أبي سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1635)، (ف 1/384جاء في (د .248
): “عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد".5782) ح(5/462

): “شريك، عن حكم بن جبير"، والصواب ما في بقية النسخ: “شريك، عن حكيم بن1597)، (غ 1/386جاء في (د .249
جبير".
): “وهـ، عن عبد ال بن عيسى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي، عن أبي ليلى"، والصواب ما في1/387جاء في (د .250

بقية النسخ: “زهير، عن عبد ال بن عيسى، عن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي ليلى".
): “مَبسر بن سعيد" مضبوطة بالقلم بكسر الموحدة، والصواب ضمها.1649جاء في (ز .251
): “هشام بن عروة، عن أبي هريرة"، والصواب ما في (غ1653)، (ف 1651)، (ز 1658)، (هـ 1/389جاء في (د .252

): “هشام، عن عروة، عن أبي هريرة".19502) ح(15/370)، و"التحاف" (1606
) ح(9/168): “سفيان، عن عبد ال [مكبر"] عن نافع"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1/392جاء في (د .253

): “سفيان، عن عبيد ال [مصغر]، عن نافع".10803
): “عيياض بن عبد ال" بتشديد التحتانية بالقلم، والصواب: عياض، بكسر أوله، وتخفيف التحتانية،1663جاء في (ز .254

وآخره معجمة.
(: “عياض بن عبد ال عن سعد بن أبي سرح"، والصواب ما في بقية النسخ: “عياض بن عبد ال بن1/393جاء في (د .255

سعد بن أبي سرح".
ثسة"، وضبطت شماسة بالقلم بفتحات، وفي (س 1666جاء في (ز .256 ثشثما )1722): “زيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن 

ثسة"، شماسة: بكسر مَشثما ضبطت شماسة بالقم بضم السين، وهو ضبط خاطئ، والصواب: “يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن 
الشين المعجمة، وتخفيف الميم، بعدها مهملة. انظر ترجمته في: "تقريب التهذيب".

): “عيسى بن يوسف"، والصواب ما في بقية النسخ: “عيسى بن يونس".1675جاء في (ز .257
): “أبو عاصم البصري"، والصواب ما في بقية النسخ،1722 1)، (س1682)، (ف 1680)، (ز 1/397جاء في (د .258

): “أبو حاتم البصري"؛ وهو روح بن أسلم، أو أشهل بن حاتم.5961) ح(5/571و"إتحاف المهرة" (
): الرياب، براء بعدها مثناة تحتية، والصواب ما في بقية النسخ، الرباب بموحدة بعد راء.1/397جاء في (د .259

كتاب الصوم

): “عبد الرحمن بن1687)، (ح 1729)، (س 1639)، (غ 1689)، (ف 1687)، (ز 1694)، (هـ 2/3جاء في (د .260
): “عبد9995) ح(8/582عثمان بن إبراهيم، حدثني أبي، عن أبيه وعمه، عن ابن عمر"، والصواب ما في "التحاف" (

الرحمن بن عثمان بن إبراهيم، عن أبيه وعمه، عن ابن عمر".
 بترتيب ابن بلبان).888 ح3/171وأخرجه على الصواب ابن حبان في "صحيحه" (

): “سهل بن سعيد"، والصواب: “سهل بن سعد"؛ وهو الساعدي.2/7جاء في (د .261
)13/11)، و"التحاف" (1662): “عثمان بن محمد"، والصواب ما في (غ 1751)، (س 1717)، (هـ 2/9جاء في (د .262

): “عثمان بن عمر"؛ وهو ابن فارس.16373ح(
): “عبيد بن جبير، قال: ركبت مع أبي بصرة1713)، (ح 1665)، (غ 1714)، (ف 1720)، (هـ 2/10جاء في (د .263

): “عبيد بن جبر"، وهو مولى أبي بصرة.17402) ح(14/34)، و"إتحاف المهرة" (1713الغفاري"، والصواب ما في (ز 
).2404)، كتاب الصيام، باب متى يفطر المسافر إذا خرج؟ ح(3/172والحديث أخرجه على الصواب أبو داود في "سننه" (

وقال:ً “أبو حأاتم وهو تحريف، وأبو عاصم، وهو الضحاك بن مخلد".1



): “سفيان، عن حبيب بن أبي1756، 1755)، (س 1716، 1715)، (ف 1715، 1714)، (ز 2/10جاء في (د .264
ثابت، عن أبي المطوس، عن أبيه" هذا في الحديث الول، وفي الحديث الثاني: “شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت

عمارة بن عمير يحدث عن أبي المطوس، عن أبيه".
): “سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن ابن أبي المطوسن عن1667، 1666وجاء في (غ 

أبيه" هذا في الحديث الول، وفي الحديث الثاني: “شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي
المطوس، عن أبيه".

): “سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن ابن المطوس، عن1715، 1714وجاء في (ح 
أبيه" هكذا في الحديث الول، وفي الحديث الثاني: “شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث عن أبي

المطوس، عن أبيه".
): “سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن19979) ح(15/504)، و"التحاف" (1722، 1721والصواب ما في (هـ 

ثطيوس، عن أبيه" في الحديث الول، وفي الحديث الثاني: “شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعت عمارة بن عمير يحدث هم ال
عن ابن المطوس، عن أبيه". وقال الحافظ في "التحاف": “لم يذكر سفيان في روايته عمارة".

): “يحيى بن كثير"، والصواب ما في بقية النسخ: “يحيى بن أبي كثير".2/12جاء في (د .265
): “عبد ال بن يزيد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف"1730)(ح 1731)، (ف 1730)، (ز 2/14جاء في (د .266

يرمي]”.6311) ح(6/174( ثج ): “عبد ال بن زيد"، قال الحافظ في "التحاف": “هو أبو مَقلبة [ال
): “عمرو بن1734)، (ح 1775)، (س 1685)، (غ 1735)، (ف 1734)، (ز 1741)، (هـ 2/15جاء في (د .267

): “عمرو بن الحارث، عن هبكير، هو ابن الشج،5975) ح(5/581الحارث، عن يزيد بن سلمة"، والصواب ما في "التحاف" (
عن يزيد".

 بشرح9/35) (4507، ح(26والحديث أخرجه على الصواب المام البخاري في "صحيحه"، كتاب التفسير، سورة البقرة، باب 
): من طريق: عمرو بن الحارث، عن بكير، عن يزيد.1145ابن حجر)، والمام مسلم في "صحيحه"، كتاب الصيام، ح(

): “سالم، عن أبيه سلمة"، والصواب ما في بقية النسخ: “سالم، عن أبي سلمة"، سالم هو ابن أبي أمية.1739جاء في (ز .268
): “سليمان، أنه سمع ابن أبي سليمان، أنه سمع أبا هريرة"،1746)، (ف 1745)، (ز 1752)، (هـ 2/18جاء في (د .269

): “سليمان بن أبي سليمان، أنه سمع أبا هريرة".18889) ح(15/71)، و"التحاف" (1695والصواب ما في (غ 
): “عبد الحميد بن جبير، عن شيبة"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد الحميد بن جبير بن شيبة".1748جاء في (ز .270
”.0): “عمر -ويعني ابن دينار-”، والصواب: “عمرو -يعني ابن دينار1752جاء في (ز .271
): “عمرو بن ثابت"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمر بن ثابت".1755)، (ف 2/21جاء في (د .272
): “محمد بن عمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن عمرو"؛ وهو ابن علقمة.1769جاءف ي (ز .273
): “أبو النعمان، أنا شعيب"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبو الثيمان، أنا شعيب"، وهو أبو1781)، (ف 2/27جاء في (د .274

الثيمان هو الحكم بن نافع.

كتاب المناسك

): “الزهري، عن سنان، عن ابن عباس"، والصواب ما في1788)، (ح 1789)، (ف 1788)، (ز 2/29جاء في (د .275
بقية النسخ: “الزهري، عن أبي سنان، عن ابن عباس"، وأبو سنان، هو يزيد بن أمية.

): “عمر بن نافع، عن ابن عمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن1799جاء في (ف .276
عمر".
): “عبد ال بن أبي بكر، عن1809)، (ح 1755)، (غ 1810)، (ف 1809)، (ز 1816)، (هـ 2/34جاء في (د .277

): “عبد ال بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر4929) ح(5/46)، و"إتحاف المهرة" (1850خلد"، والصواب ما في (س 
بن الحارث، عن خلد".

يوهب" بزيادة1827جاء في (ز .278 ثم ): “عثمان بن عبد ال بن وهب"، والصواب ما في بقية النسخ: “عثمان بن عبد ال بن 
ميم في أوله.

): “سليمان بن يسار، حدثني الفضل بن العباس،1835)، (ح 1877)، (س 1779)، (غ 1836)، (ف 2/41جاء في (د .279
): “سليمان بن16284) ح(12/675أبو عبيد ال بن العباس"، وعبيد ال مصغر، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (

،7/230يسار، حدثني الفضل بن العباس، أو عبد ال بن العباس"، وعبد ال مكبر، وأحال الحافظ في مسند عبد ال بن عباس (
) على الموضع السابق من "إتحاف المهرة".231
)،1781): “أبو صالح بن عبد ال"، والصواب ما في (غ 1838)، (ف 1837)، (ز 1844)، (هـ 2/41جاء في (د .280

): “صالح بن عبد ال".21480) ح(16/983و"التحاف" (
): “الفضيل بن عياش"، والصواب: “الفضيل بن عياض".1848جاء في (ف .281
): “علي بن1791): “علي بن سعيد"، والصواب ما في غ (1849)، (ف 1848)، (ز 1855)، (هـ 2/44جاء في (د .282

درقي. معبد"؛ وهو ابن شداد ال
): “حاتم بن إسماعيل بن أبان"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1892)، (س 1850)، (ز 2/44جاء في (د .283

): “حاتم بن إسماعيل"، بدون زيادة (بن أبان).3137) ح(3/331
): “ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن بلل بن الحارث، عن أبيه"، والصواب1855)، (ح 1897)، (س 2/50جاء في (د .284



ما في بقية النسخ: “ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن الحارث بن بلل بن الحارث، عن أبيه".
هسبرة"، ضبطت بالقلم بضم السين المهملة، والصواب: فتحها، وسكون الموحدة.1857جاء في (ز .285 ): “ربيع بن 
): “محمد بن1960، 1903)، (س 1918، 1862)، (ف 1919، 1861)، (ز 1925)، (هـ 68، 2/52جاء في (د .286

يزيد البزار" براء آخره، والصواب ما في بقية النسخ: “البزاز" بزاي آخره، وراجع ترجمته في "تهذيب الكمال".
): “ابن عيينة، عن عمرو بن أوس"، والصواب ما في (غ1863)، (ف 1862)، (ز 1869)، (هـ 2/52جاء في (د .287

هعيينة، عن عمرو، سمع عمرو بن أوس"، وعمرو الول هو ابن13471) ح(10/593)، و"إتحاف المهرة" (1804 ): “ابن 
دينار.
ثهير".1881جاء في (ز .288 هز ): “زهري"، والصواب ما في بقية النسخ: “
): “عروة بن مضدرس" براء مشددة مفتوحة، كذا ضبطت بالقلم في الموضعين، والصواب أن1889، 1888جاء في (ز .289

ثضيرس: بمعجمة، ثم راء مشددة مكسورة، ثم مهملة. قاله الحافظ في "التقريب". هم
): “عبد الرحمن بن عثمان التيمي، عن أبيه، قال: أمرنا رسول1898)، (ف 1898)، (ز 1904)، (هـ 2/62جاء في (د .290

): “عبد الرحمن بن عثمان13506) ح(10/621)، و"التحاف" (1835ال صلى ال عليه وسلم"، والصواب ما في (غ 
التيمي، قال: أمرنا رسول ال صلى ال عليه وسلم"، بدون زيادة (أبيه).

): “خالد بن حميد العرج"، والصواب ما في بقية النسخ: “خالد، عن حميد1900)، (ف 1900)، (ز 2/62جاء في (د .291
العرج"، وخالد هو ابن عبد ال بن عبد الرحمن الواسطي.

): “زكريا1839): “زكريا بن عبدة"، والصواب ما في (غ 1902)، (ف 1902)، (ز 1908)، (هـ 2/62جاء في (د .292
بن عدي".

): “عبد العزيز بن الماجشون"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد العزيز؛ هو الماجشون".1910جاء في (هـ .293
): “سفيان، عن عبد ال، عن نافع"، والصواب ما في (غ1906)، (ف 1906)، (ز 1912)، (هـ 2/64جاء في (د .294

): “سفيان، عن عبيد ال، عن نافع". وعبيد ال؛ هو ابن عمر بن حفص.10843) ح(9/184) و"التحاف" (1842
): “سفيان، عن يونس، عن عبيد"، والصواب ما في بقية النسخ: “سفيان، عن يونس بن عبيد".1914جاء في (ز .295
): “شهل بن حماد" بالشين المعجمة، والصواب: “سهل" بالسين المهملة.1918جاء في (ز .296
): “زيد بن بثيع"، بموحدة أوله، والصواب: “زيد بن هيثثييع" بتحتانية أوله وقد تبدل همزة،1919) (ز 2/68جاء في (د .297

بعدها مثلثة، ثم تحتانية ساكنة، ثم مهملة.
): “عبيد ال بن عبد المجيد الثقفي"، والصواب ما في (غ1919)، (ف 1920)، (ز 1962)، (هـ 2/69جاء في (د .298

): “عبيد ال بن عبد المجيد الحنفي".1855
): “نافع عن ابن عمرو"، والصواب ما في بقية النسخ: “نافع، عن ابن عمر".2/71جاء في (د .299
): “عبد الرحمن بن أبي عامر"، والصواب ما في "التحاف" (1876)، (غ 1940)، (ف 1941)، (ز 2/74جاء في (د .300

): “عبد الرحمن بن أبي1941): “عبد الرحمن بن عبد ال بن أبي عمار"، وقد ينسب لجده كما في (هـ 2897) ح(3/227
عمار".

كتاب الضأاحي

)،1886): “شريح بن النعمان العابدي"، والصواب ما في (غ 1951)، (ف 1952)، (ز 1958)، (هـ 2/72جاء في (د .301
): “شريح بن النعمان الصائدي".14329) ح(11/417و"التحاف" (

): “حبيبة بنت ميسرة بن خثيم"، والصواب ما في بقية النسخ: “حبيبة بنت ميسرة بن أبي1966)، (ز 1972جاء في (هـ .302
خثيم".
):6080) ح(6/32): “الحسن بن سمرة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (1968)، (ف 2/82جاء في (د .303

“الحسن، عن سمرة".
) "ثتعلى" ضبطت بالقلم بفتح المثناة2017): “عبيد بن يعلى"، بمثناة تحتية، وفي (س 1908)، (غ 2/83جاء في (د .304

يعلى" بكسر المثناة الفوقانية، قاله الحافظ في ترجمته في الفوية، وهو ضبط خاطئ، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد بن مَت
).7/337"التقريب"، وابن ماكول في "الكمال" (

): “عبد الرحمن هو ابن سليمان"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد الرحيم1975)، (ف 1976)، (ز 2/83جاء في (د .305
هو ابن سليمان".

): “صهيب، مولى ابن عمر، قال: سمعت عبد ال بن عمر"، وجاء في (هـ1977)، (ف 1978)، (ز 2/83جاء في (د .306
): “صهيب؛ مولى ابن عامر،1912): “صهيب، مولى ابن عباس، قال: سمعت عبد ال بن عمرو"، والصواب ما في (غ 1984

قال: سمعت عبد ال بن عمرو".
)،1917): “معمر بن بشر"، والصواب ما في (غ 1982)، (ف 1983)، (ز 1989)، (هـ 2/85جاء في (د .307

): “يعمر بن بشر"، وهو من زوائد المام الدارمي.218) ح(1/335و"التحاف" (
): “يحيى بن سعيد، عن قتادة"،2027)، (س 1917)، (غ 1983)، (ف 1984)، (1990)، (هـ 2/85جاء في (د .308

): “يحيى بن سعيد، عن سعيد، عن قتادة"؛ وسعيد، هو ابن أبي عروبة.218) ح(1/335والصواب ما في "التحاف" (
): “محمد بن1986)، (ح 2029)، (س 1919)، (غ 1985)، (ف 1986)، (ز 1992)، (هـ 2/86جاء في (د .309

): “محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن أبي7992) ح(7/361إسحاق، عن القعقاع بن حكيم"، والصواب ما في "التحاف" (



زيد، عن القعقاع".
 في النهي عن بيع الخمر، الحديث الثالث، وفيه بعض التصحيفات سننبه علياه في35وانظر الحديث نفسه في كتاب البيوع، باب 

موضعها من كتاب البيوع.
): “يعقوب بن يحيى"، والصواب ما في1929)، (غ 1996)، (ف 1997)، (ز 2003)، (هـ 2/88جاء في (د .310

مَحير"، وهو من زوائد المام الدارمي.6593) ح(6/333"التحاف" ( ): “يعقوب بن ثب
): “سعيد بن خالد القارضي"، بالضاد المعجمة،1930)، (غ 1997)، (ف 1998)، (ز 2004)، (هـ 2/88جاء في (د .311

): “سعيد بن خالد القارظي" بالظاء المعجمة.13508) ح(10/622والصواب ما في "التحاف" (

كتاب الصيد

): “سفيان بن زهير"، والصواب ما في1937)، (غ 2004)، (ف 2005)، (ز 2011)، (هـ 2/90جاء في (د .312
): “سفيان بن أبي زهير".5895) ح(5/537"التحاف" (

ثويقدان.2/91جاء في (د .313 يعهفور"، واسمه  ): “سفيان، عن يعقوب"، والصواب ما في بقية النسخ: “سفيان، عن أبي ثي
): “عبد ال بن عبد المجيد"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد ال بن عبد المجيد".2/93جاء في (د .314

كتاب الطأعمة

): “عبد ال بن عبيد ال بن عمير"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن عبيد بن2020)، (ز 2/94جاء في (د .315
عمير".

): “سنان بن سنة، عن أبيه، قال:2024)، (ح 1955)، (غ 2023)، (ف 2024)، (ز 2030)، (هـ 2/95جاءفي (د .316
): “سنان بن سنة، قال: قال رسول ال6143) ح(6/64قال رسول ال صلى ال عليه وسلم"، والصواب ما في "التحاف" (

صلى ال عليه وسلم"، بإسقاط "عن أبيه".
)، كتاب الصيام، باب فيمن قال: الطاعم الشاكر كالصائم الصابر،411والحديث أخرجه على الصواب ابن ماجه في "سننه" ص(

).1765ح(
): “عن ابن ابن كعب بن مالك"، والصواب ما في2032): “عن أبي بن كعب بن مالك"، وجاء في (ف 2/97جاء في (د .317

بقية النسخ: “عن ابن كعب بن مالك".
) ح(5/186): “مجاهد، عن أبي الوداك"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2040)، (ف 2/99جاء في (د .318

): “مجالد، عن أبي الوداك".5170
): “عمرو بن سلمة"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمر بن أبي سلمة".2/100جاء في (د .319
) ح(2/228): “السود بن عامر، ثنا قتادة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2048)، (ف 2/101جاء في (د .320

): “السود بن عامرن ثنا شعبة، عن قتادة".1604

كتاب الشأربة

): “سهيل بن حماد"، والصواب ما في بقية النسخ: “سهل".2095)، (ح 2020جاء في (غ .321
) ح(6/406): “ابن وهب"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2097)، (ف 2101)، (ز 2/114جاء في (د .322

): “أبو وهب"؛ وهو عبيد ال بن عبيد الكلعي.6720
): “طلحة، ثنا عمرو بن بيان ... قال أبو محمد: إنما هو عمرو بن دينار".2098)، (ف 2/114جاء في (د .323

): “طعمة، ثنا عمرو بن بيان ... قال أبو محمد: إنما هو عمرو بن بيان".2108وجاء في (هـ 
): “طعمة، ثنا عمر بن بيان ... قال أبو محمد: إنما هو عمرو بن دينار".2102وجاء في (ز 

): “طعمة، ثنا عمرو بن بيان ... قال أبو محمد: إنما هو16955) ح(13/428)، و"التحاف" (2027والصواب ما في (غ 
عمر بن بيان".

): “يحيى بن أبي عمرو الشيباني"، والصواب2033)، (غ 2104)، (ف 2108)، (ز 2114)، (هـ 2/116جاء في (د .324
دسييثباني"، بالسين المهملة.16295) ح(12/683ما في "التحاف" ( ): “يحيى بن أبي عمرو ال

): “عبد ال بن موسى"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد ال بن موسى".2115)، (ز 2/118جاء في (د .325
): “أيوب بن حبيب، عن2121)، (ح 2046)، (غ 2117)، (ف 2121)، (ز 2127)، (هـ 2/119جاء في (د .326

): “أيوب بن حبيب الزهري"، وراجع ترجمته في "تهذيب الكمال".5834) ح(5/492الزهري"، والصواب ما في "التحاف" (
): “ابن الزبير، عن جابر"، والصواب: “أبي الزبير، عن جابر".2/122جاء في (د .327
): “سهل، عن أبيه"، والصواب ما في بقية النسخ: “سهيل، عن أبيه"؛ وهو سهيل بن أبي2128)، (ف 2/122جاء في (د .328

صالح ذكوان.



كتاب الرؤيا

)،2136): “أبو محمد بن المصفى"، والصواب ما في (ف 2064)، (غ 2140)، (ز 2146)، (هـ 2/124جاء في (د .329
): “محمد بن المصفى".4094) ح(4/162و"التحاف" (

): “أبو الوليد، حدثني أبين عن جابر"،2073)، (غ 2145)، (ف 2149)، (ز 2155)، (هـ 2/126جاء في (د .330
): “الوليد، حدثني ابن جابر"، والوليد؛ هو ابن مسلم، وابن جابر؛ هو عبد13505) ح(10/619والصواب ما في "التحاف" (

الرحمن بن يزيد بن جابر.
).318) ح(2/533والحديث أخرجه على الصواب ابن خزيمة في كتاب "التوحيد" (

): “عبد2196): “عبد المجيد بن عبد الرحمن، عن قطبة"، وجاء في (س 2146)، (ف 2150)، (ز 2/126جاء في (د .331
): “عبد الحميد بن عبد الرحمن،25183) ح(19/437بن عبد الرحمن، عن قطبة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (

عن قطبة"، وعبد الحميد؛ هو الحماني، وقطبة؛ هو ابن عبد العزيز.
): “ابن عمرو"، والصواب ما في بقية النسخ: “ابن عمر".2/127جاء في (د .332
): “الوليد ثنا جابر"، والصواب ما في2078)، (غ 2151)، (ف 2155)، (ز 2161)، (هـ 2/128جاء في (د .333

): “الوليد، ثنا ابن جابر"، والوليد؛ هو ابن مسلم، وابن جابر؛ هو عبد الرحمن بن يزيد بن21126) ح(16/645"التحاف" (
جابر.
)،2154): “يزيد، عن أبي بردة"، والصواب ما في (ف 2081)، (غ 2158)، (ز 2164)، (هـ 2/129جاء في (د .334

): “بريد"، بموحدة مضمومة، فراء، وهو ابن عبد ال بن أبي بردة.12292) ح(10/73و"التحاف" (

كتاب النكاح

): “أبي المغلس، عن ابن أبي نجيح"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2160)، (ف 2/132جاء في (د .335
): “أبي المغلس، عن أبي نجيح".17849) ح(14/386

): “إبراهيم، عن عمرو بن كيسان، عن أبيه"، وجاء في (غ2177)، (ف 2181)، (ز 2187)، (هـ 2/137جاء في (د .336
): “إبراهيم بن23042) ح(17/685): “إبراهيم، عن عمر بن كيسان، عن أبيه"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (2103

عمر بن كيسان، عن أبيه"، وهو من زوائد المام الدارمي.
): “عبيد ال بن عبد الرحمن بن وهب"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد ال بن عبد الرحمن بن2/138جاء في (د .337

موهب".
)، (ح2237)، (س 2112)، (غ 2197): “يدعى حزاماا"، وجاء في (هـ 2187)، (ف 2191)، (ز 2/139جاء في (د .338

): “يدعى خذاماا"، والصواب: “خداماا" بالخاء المعجمة المكسورة، والدال المهملة، كذا ضبطه الحافظ ابن حجر في "تقريب2191
التهذيب" في ترجمة ابنته (خنساء).

وجاء في الحديث نفسه في (هـ): “محمع" بالحاء المهملة، والصواب أنه بالجيم.
)، (غ2198): “خنساء بنت حذام" بالحاء المهملة، والذال المعجمة، وجاء في (هـ 2192)، (ز 2/139جاء في (د .339

): “خنساء بنت خدام" بالخاء2188): “خنساء بنت خذام" بالخاء والذال المعجمتين، والصواب مافي (ف 2192)، (ح 2113
المعجمة، والدال المهملة.

ثسيبرة" بفتح أوله،2196، 2195جاء في (ز .340 ثسهبرة" بفتح السين المهملة، ضم الموحدة بالقلم، والصواب " ): “الربيع بن 
).273وسكون الموحدة، كذا ضبطه الحافظ في "تقريبه" ص(

ثشييم".2/141جاء في (د .341 هه ): “هيثم"، والصواب: “
): “زيد بن أبي حبيب"، والصواب: “يزيد بن أبي حبيب".2203جاء في (ز .342

يرثد بن عبد ال".2/143وجاء في الحديث نفسه في (د  ثم ): “يزيد بن عبد ال"، والصواب ما في بقية النسخ: “
): “منصور بن سالم"، والصواب ما في بقية النسخ: “منصور، عن سالم"، ومنصور؛ هو ابن المعتمر،2/145جاء في (د .343

وسالم؛ هو ابن أبي الجعد.

): “جذامة بنت وهب السدية" بالجيم والذال2137)، (غ 2213)، (ف 2217)، (ز 2223)، (هـ 2/147جاء في (د .344
): “جدامة" بالجيم والدال المهملة، ومن ذكرها بالذال المعجمة فقد21366) ح(16/890المعجمة، والصواب ما في "التحاف" (

).2/889صحف، قاله الدارقطني في "المؤتلف والمختلف" (

): “عبد الرحمن بن بشير"، والصواب: "بشر".2/148جاء في (د .345

)،2147): “عبد ال بن عمرو"، والصواب ما في (غ 2223)، (ف 2227)، (ز 2233)، (هـ 2/149جاء في (د .346
): “عبيد ال بن عمرو".16986) ح(13/446و"التحاف" (

وجاء في الحديث نفسه في (د) (ز): “عبد الملك بن عمر"، والصواب: “عبد الملك بن عمير".

): “يعلى بن شداد، قال: ثنا وهيب، عن داود بن أبي هند، عن محمد بن2237)، (ف 2240)، (ز 2/153جاء في (د .347
): “معلى بن أسد، قال: ثنا وهيب، عن داود40) ح(1/201)، و"التحاف" (2159)، (غ 2246موسى"، والصواب ما في (هـ 

بن أبي هند، عن محمد بن أبي موسى".



): “عمرو بن سعيد بن أبي حسين"، والصواب2302)، (س 2172)، (غ 2255)، (ز 2260)، (هـ 2/158جاء في (د .348
): “عمر بن سعيد بن أبي حسين".13850) ح(11/177)، و"إتحاف المهرة" (2252ما في (ف 

): “الهذيل" بالذال المعجمة، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف2304)، (س 2255)، (ف 2/158جاء في (د .349
ثليودي.12385) ح(10/500المهرة" ( يحمَبيل ا هشثر ): “الهزيل" بالزاي، وهو ابن 

كتاب الطلقا

)،2189): “الزبير، عن سعيد"، والصواب ما في (غ 2269)، (ف 2272)، (ز 2277)، (هـ 2/163جاء في (د .350
): “الزبير بن سعيد".4597) ح(4/533و"التحاف" (

)،2192): “معلى، ثنا زكريا"، والصواب ما في (غ 2272)، (ف 2275)، (ز 2280)، (هـ 2/165جاء في (د .351
): “يعلى، عن زكريا".23329) ح(18/32و"التحاف" (

كتاب الحدود

)،2214)، (غ 2304): “سفيان، عن أشعث"، والصواب ما في (هـ 2296)، (ف 2299)، (ز 2/172جاء في (د .352
): “شيبان، عن أشعث"، وشيبان هو ابن عبد الرحمن، وأشعث هو ابن أبي الشعثاء.8444) ح(7/556و"التحاف" (

)،2222): “جرير الثقفي"، والصواب ما في (غ 2305)، (ف 2308)، (ز 2313)، (هـ 2/174جاء في (د .353
): “جرير، والثقفي"، وجرير هو ابن عبد الحميد، والثقفي هو عبد الوهاب.4537) ح(4/474و"التحاف" (

): “عن4537) ح(4/474)، و"التحاف" (2223)، (غ 2306)، (ف 2309)، (ز 2314)، (هـ 2/174جاء في (د .354
أبي ميمونة، عن رافع"، والصواب: “عن أبي ميمون، عن رافع".

)، وانظر ترجمة4968)، كتاب قطع السارق، باب ما ل قطع فيه، ح(8/88والحديث أخرجه على الصواب النسائي في "سننه" (
(أبي ميمون) في "تهذيب الكمال"، و"التقريب".

): “حصين بن المنذر الرقاشي" حصين فيه بالصاد المهملة،2309)، (ف 2312)، (ز 2317)، (هـ 2/175جاء في (د .355
): “حضين" بالضاد المعجمة، وهو أبو ساسان.14199) ح(11/362)، و"التحاف" (2226والصواب ما في (غ 

:1قال الحافظ العراقي في "ألفية الحديث"
ثساثنا ثسا مَجيمهه ثأهبو  يع نن ا ثضي ... ... ... ... ... ...هح

ثشيم".2/181جاء في (د .356 هه ): “هيثم"، والصواب: “

كتاب النذور واليمان

) ح(11/190): “عبيد ال بن زجر" بالجيم، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2334)، (ز 2/183جاء في (د .357
): “عبيد ال بن زحر" بزاي مفتوحة، وحاء مهملة ساكنة.13873

)3/256)، و"التحاف" (2336): “حبيب بن أبي بقيعة"، وجاء في (ف 2339)، (ز 2344)، (هـ 2/184جاء في (د .358
): “حبيب بن أبي قريبة"، وما في (ف)، (غ) هو الصواب، وراجع ترجمة2251): “حبيب بن أبي بقية"، وجاء في (غ 2982ح(

حبيب المعلم في "تهذيب الكمال".

): “نافع، عن ابن أن رسول ال صلى ال عليه وسلم"، والصواب "نافع، عن ابن عمر، أن رسول ال2/185جاء في (د .359
صلى ال عليه وسلم".

ثشييم".2/187جاء في (د .360 هه ): “هيثم"، والصواب "

كتاب الديات

):6147) ح(6/96): “سهيل بن أبي حثمة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2353)، (ز 2/189جاء في (د .361
“سهل بن أبي حثمة".

): “سعيد بن عامر، عن شعبة، عن قتادة"، والصواب ما في2403)، (س 2355)، (ف 2358)، (ز 2/191جاء في (د .362
): “سعيد بن عامر، عن سعيد، عن قتادة".6087) ح(6/83بقية النسخ، و"التحاف" (

ثخيرج من رواية سعيد بن أبي عروبة، وشعبة كلهما عن قتادة، لكن لم يروه عن سعيد بن أبي عروبة إل سعيد بن هم والحديث 
ثميثل به ، أيقاد منه؟ ح(5/141عامر، وهو عند أبي داود في "سننه" ( )، وأخرجه4506)، كتاب الديات، باب من قبل عبده أو 

).4/254انظر:ً “فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" للسخاوي (1



)، والطبراني في "معجمه2984) ح(7/22)، وفي ""سننه" الصغرى" (15724) ح(8/35كذلك البيهقي في "سننه الكبرى" (
)، فثبت بهذا أن ما في (هـ) (غ) "التحاف" هو الصواب، وما في بقية النسخ خطأ.6812) ح(7/198الكبير" (

): “حمزة أبي عمرو"، والصواب: “حمزة أبي عمر"، وهو ابن عمرو العائذي.2404 1)، (س2364جاء في (هـ .363

): “يحيى بن حمزة، عن أبي بكر بن محمد بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري محمد2/192جاء في (د .364
النبي"!!، والصواب ما في بقية النسخ: “يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو

بن حزم، عن أبيه، عن جده، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم".

): “معاذ بن هشام، عن أبيه، عن أبي قتادة،2279)، (غ 2365)، (ف 2368)، (ز 2373)، (هـ 2/193جاء في (د .365
): “معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن أبي15073) ح(12/54عن أبي نضرة"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (

نضرة".

):16948) ح(13/422): و"التحاف" (2377): “عبيد بن فضيلة"، وجاء في (ف 2380)، (ز 2/196جاء في (د .366
ثضييلة"، وكذا2291)، (غ 2385)، وجاء في (هـ 422“عبيد بن نضلة"، وكذا ذكره ابن حجر في "التقريب" ص( ): “عبيد بن هن

): “عبيد بن نضلة، ... وقد قيل: عبيد بن نضيلة".5/138)، وقال ابن حبان في "ثقاته" (5/81ذكره المزي في "تهذيب الكمال" (

): “مطيقاا"، والصواب ما في بقية النسخ: “مطيعاا".2384جاء في (ف .367

كتاب الجهاد

): “مالك بن هيخامر" بضم الياء بالقلم، والصواب: فتحها، وفتح المعجمة، وكسر الميم، نص عليه الحافظ2391جاء في (ف .368
في "التقريب".

): “إسمعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذئب"، والصواب ما في2395)، (ح 2392)، (ف 2395)، (ز 2/201جاء في (د .369
): “إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب".8230) ح(7/462بقية النسخ، و"التحاف" (

): “سهل بن أبي صالح"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2399)، (ز 2404)، (هـ 2/202جاء في (د .370
): “سهيل بن أبي صالح".5760) ح(5/45

) ح(11/212): “صالح بن زائدة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2398)، (ف 2/203جاء في (د .371
): “صالح بن محمد بن زائدة".13901

): “الدراوردي"، وجاء في بقية النسخ، والتحاف: “ابن الدراوردي".2312وجاء في الحديث نفسه في (غ 

) ح(11/266): “عبد ال بن محمد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2402)، (ح 2313جاء في (غ .372
يشهكثداثنة.14007 هم ): “عبد ال بن عمر"، وهو ابن محمد بن أبان، الملقب ب

): “صلة بن عطية، عن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، أن رسول ال صلى ال2416)، (ز 2/208جاء في (د .373
): “صلة بن عطية، عن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، أن رسول ال صلى ال عليه2413عليه وسلم"، وجاء في (ف 

): “جبلة بن عطية، عن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن6801) ح(6/456وسلم"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (
الصامت، أن رسول ال صلى ال عليه وسلم".

يحريية"، وهو عبد ال بن قيس.2417)، (ز 2/208جاء في (د .374 ): “أبي بحيرية"، والصواب: “أبي ثب

): “يعلى"،13832) ح(11/157): “معلى"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2337)، (غ 2431جاء في (هـ .375
هعثبيد الطنافسي. وهو ابن 

كتاب السير

): “سعيد بن عارم"، والصواب: “سعيد بن عامر".2432جاء في (ف .376

): “خالد بن شمير"، بالشين المعجمة، والصواب: “خالد بن سمير"، بالسين المهملة.2448جاء في (ز .377

): “عبد ال بن يسار، عن أبي همام"، والصواب ما في (غ2450)، (ف 2452)، (ز 2456)، (هـ 2/219جاء في (د .378
): “عبد ال بن يسار أبي همام".17776) ح(14/319)، و"التحاف" (2361

)،2369): “محمد بن عمرو بن أبان"، والصواب ما في (غ 2458)، (ف 2461)، (ز 2464)، (هـ 2/222جاء في (د .379
): “محمد بن عمر بن أبان"، وهو الملقب بمشكدانة.20282) (16/6و"التحاف" (

)1/367): “يونس بن عبيد، عن الحسين"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2463)، (ز 2/223جاء في (د .380

وانظر تعليق الشيخ حأسين سليم عليها!!1



): “يونس بن عبيد، عن الحسن".262ح(

): “محمد بن يوسف، عن عبد الملك بن عمير"، والصواب2461)، (ف 2464)، (ز 2467)، (هـ 2/223جاء في (د .381
): “محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الملك بن عمير".13847) ح(11/170)، و"التحاف" (2372ما في (غ 

): “سليمان بن مجاهد"، والصواب ما في بقية النسخ،2510)، (س 2464)، (ف 2467)، (ز 224جاء في (د /.382
): “سليمان، عن مجاهد".17579) ح(14/169و"التحاف" (

): “عبيد ال بن عمرو، عن زيد بن الحكم"، وجاء في (ز2377)، (غ 2466)، (ف 2472)، (هـ 2/224جاء في (د .383
): “عبيد ال بن17816) ح(14/353(: “عبد ال بن عمرو، عن زيد بن الحكم"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (2469

هعثتيبة. عمرو، عن زيد، عن الحكم"، وزيد هو ابن أبي هأثنيسة، والحكم هو ابن 

): “محمد بن حازم؛ أبو معاوية، عن عبد ال بن عمر"؛ حازم بالحاء المهملة، وعبد ال2472)، (ز 2/225جاء في (د .384
): “محمد بن حازم؛ أبو معاوية، عن عبيد ال بن عمر"؛ حازم بالحاء المهملة، وعبيد ال مصغر،2475مكبر، وجاء في (هـ 

): “محمد بن خازم؛ أبو معاوية، عن عبد ال بن عمر"؛ خازم بالخاء المعجمة، وعبد ال مكبر، والصواب ما2469وجاء في (ف 
): “محمد بن خازم؛ أبو معاوية، عن عبيد ال بن عمر"؛ خازم بالخاء10941) ح(9/221)، و"التحاف" (2379في (غ 

المهملة، وعبيد ال مصغر.
:1قال الحافظ العراقي في "ألفية الحديث"

يهمَمل مَزوم ثل هت ثخا هن  ثحدمهد ب هم  ... ... ... ... ... ...

): “أبي مرزوق، مولى لنجيب" بالنون، والصواب: “مولى لتجيب" بالمثناة الفوقية.2488، 2477جاء في (ز .385

): “يزيد بن خمير؛ أبي عمرو الشامي الهمداني"، والصواب2474)، (ف 2478)، (ز 2481)، (هـ 2/227جاء في (د .386
هخثمير؛ أبي عمر الشامي الهمداني".16083) ح(12/561)، و"التحاف" (2384ما في (غ  ): “يزيد بن 

): “عبد الرحمن بن جنادة"، وهو كذلك في "إتحاف المهرة"2475)، (ف 2479)، (ز 2482)، (هـ 2/227جاء في (د .387
): “عبد ال بن جنادة"، وهو من زوائد المام الدارمي.2385)، والصواب ما في (غ 4379) ح(4/365(

)،2389): “يزيد بن جابر"، والصواب ما في (غ 2497)، (ف 2483)، (ز 2486)، (هـ 2/229جاء في (د .388
): “يزيد بن يزيد بن جابر".4132) ح(4/203و"التحاف" (

): “ابن كثير بن أفلح؛ هو عمار"، والصواب ما في بقية النسخ: “ابن كثير بن أفلح؛ هو2481)، (ف 2/229جاء في (د .389
عمر".

): “سالم بن محمد بن زائدة"، والصواب ما في بقية النسخ: “صالح بن محمد بن زائدة"، وطمست صالح2490جاء في (ز .390
في (د) فلم تظهر.

) بالقلم2534): “شييم بن نيتان"، بنون أوله، وضبطت "شييم" في (س 2492)، (ز 2495)، (هـ 2/231جاء في (د .391
بضم الشين المعجمة، وفتح المثناة التحتية الولى، وسكون الثانية، وهو ضبط خاطئ، والصواب ما في بقية النسخ: “شييم بن
بيتان" بموحدة أوله، قال الحافظ في "التقريب": “شييم، بكسر أوله، وفتح التحتانية، وسكون مثلها بعدها، ابن بيتان؛ بلفظ تثنية

بيت".

): “عبد ال بن سلمة"، والصواب: “عبد ال بن مسلمة" بميم أوله، وهو القعنبي.2495)، (ز 2/232جاء في (د .392

): “عبد ال بن دينار"، والصواب ما في2496)، (ح 2493، 2492)، (ف 2497، 2496)، (ز 2/233جاء في (د .393
) على الصواب: “عبد ال بن مَنثيار" أوله نون مكسورة، فمثناة تحتية خفيفة.2497بقية النسخ، وجاء في (ح 

): “سعيد بن سمرة بن جندب"، والصواب ما في (غ2494)، (ف 2498)، (ز 2501)، (هـ 2/233جاء في (د .394
): “سعد بن سمرة بن جندب"، وهو من زوائد المام الدارمي.6714) ح(6/404)، و"التحاف" (2403

): “ابن معير" براء آخره، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2503)، (ز 2506)، (هـ 2/235جاء في (د .395
): “ابن معيز" بزاي آخره، مصغر، وهو عبد ال من زوائد المام الدارمي.12795) ح(10/297

): “محرز بن أبي هريرة"، محرز بزاي آخره، والصواب ما في بقية2506)، (ز 2509)، (هـ 2/237جاء في (د .396
النسخ: “محرر" براء آخره.

): “عن أبي عامر، عن عبد ال2560)، (س 2423)، (غ 2514)، (ف 2518)، (ز 2521)، (هـ 2/241جاء في (د .397
بن لحي الهوزاني"، وجاءت "لحي" في (د) (ز) هكذا: “الحي"، وجاء في (ف): "الهوزني" هكذا "الهوازني"، والصواب ما في

ثزني".16826) ح(13/350"التحاف" ( يو ثه يي ال ثح ): “عن أبي عامر عبد ال بن هل
).4587)، كتاب السنة، باب شرح السنة، ح(5/182والحديث أخرجه على الصواب أبو داود في "سننه" (

).4/252انظر:ً “فتح المغيث بشرح ألفية الحديث" للسخاوي (1



كتاب البيوع

): “يزيد بن أبي مريم، عن أبي الجوزاء السعدي"، يزيد؛ بمثناة تحتية أوله، وزاي، وأبو الجوزاء؛2/245جاء في (د .398
بالجيم والزاي، والصواب ما في بقية النسخ: “بريد بن أبي مريم، عن أبي الحوراء السعدي"، بريد؛ بموحدة وراء، وأبو الحوراء؛

بالحاء المهملة، والراء.
): “عن الزهراني أبي عبد السلم"، والصواب ما في (ف2438)، (غ 2533)، (ز 2536)، (هـ 2/245جاء في (د .399

): “الزبير أبي عبد السلم"، وهو من زوائد المام الدارمي.17241) ح(13/642)، و"التحاف" (2529
) ح(22/148)، والطبراني في "معجمه الكبير" (228، 4/227والحديث أخرجه على الصواب المام أحمد في "مسنده" (

403.(
): “هذيل" بالذال المعجمة،2577)، (س 2440)، (غ 2531)، (ف 2535)، (ز 2538)، (هـ 2/246جاء في (د .400

): “هزيل" بالزاي، وهو ابن شرحبيل.13286) ح(10/501والصواب ما في "التحاف" (
): “عمارة بن عمير، عن عمه"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمارة بن عمير، عن عمته".2/247جاء في (د .401
): “إسماعيل بن رفاعة"،2538)، (ح 2580)، (س 2443)، (غ 2538)، (ز 2541)، (هـ 2/247جاء في (د .402

): “إسماعيل بن عبيد بن رفاعة".3958) ح(4/516)، و"التحاف" (2534والصواب ما في (ف 
): “إسماعيل بن قيس"، والصواب ما في2445)، (غ 2536)، (ف 2540)، (ز 2543)، (هـ 2/248جاء في (د .403

): “إسماعيل، عن قيس"، وإسماعيل هو ابن أبي خالد، وقيس هو ابن أبي حازم.3958) ح(4/59"التحاف" (
والحديث أخرجه على الصواب المام البخاري في "صحيحه"، في آخر كتاب اليمان، باب قول النبي صلى ال عليه وسلم: “الدين

)، قال: حدثنا يحيى، عن إسماعيل، قال: حدثني قيس بن أبي حازم.57النصيحة"، ح(
):9549) ح(8/354): “القاسم بن عبد ال"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2541)، (ز 2544جاء في (هـ .404

“القاسم بن عبيد ال".
): “عمرو بن عون، عن عاصم، أنا حماد بن سلمة"، والصواب ما في بقية2541)، (ف 2545)، (ز 2/249جاء في (د .405

): “عمرو بن عون، أنا حماد".553) ح(1/489النسخ، و"التحاف" (
): “صالح، عن أبي الخليل"، والصواب ما في بقية النسخ، و"إتحاف2589)، (س 2452)، (غ 2/250جاء في (د .406

): “صالح أبي الخليل".4333) ح(4/328المهرة" 
): “محمد بن عمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن عمرو"؛ وهو ابن علقمة.2553)، (ف 2/252جاء في (د .407
): “عبد الرحمن بن أبي يزيد، عن أبي القعقاع بن حكيم"، وجاء في (هـ2473)، (غ 2567)، (ف 2/256جاء في (د .408

)، و"التحاف"2571): “عبد الرحمن أبي يزيد، عن القعقاع بن حكيم"، والصواب ما في (ح 2613)، (س 2571)، (ز 2574
): “عبد الرحمن بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم"، وعبد الرحمن هو ابن البيلماني، وراجع ترجمته في7992) ح(7/361(

).311"تهذيب الكمال"، وراجع كذلك التصحيف (
): “أبو محمد2575)، (ح 2617)، (س 2477)، (غ 2571)، (ف 2575)، (ز 2578)، (هـ 2/257جاء في (د .409

): “أبو محمد الحنفي" بدون المدني، وهو يونس بن محمد331) ح(1/412الحنفي المدني"، والصواب ما في "التحاف" (
البغدادي، المؤدب، ولعل المؤدب تصحفت إلى المدني.

): “عبد المجيد بن سهل بن عبد الرحمن"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد المجيد بن2573)، (ف 2/258جاء في (د .410
سهيل بن عبد الرحمن".

): “أبو عاصم، عن ابن جرير"، والصواب ما2622)، (س 2482)، (غ 2580)، (ز 2583)، (هـ 2/259جاء في (د .411
): “أبو عاصم، عن ابن جريرج".151) ح(1/290)، و"التحاف" (2576في (ف 

)،2590): “عبيد ال بن كعب"، والصواب ما في (هـ 2489)، (غ 2583)، (ف 2587)، (ز 2/261جاء في (د .412
): “عبد ال بن كعب".16405) ح(13/41و"التحاف" (

) ح(13/29): “ربعي أبي اليسر"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2588)، (ز 2/261جاء في (د .413
ثسر"، وهو كعب بن عمرو.16390 مَربعي، عن أبي الثي “ :(

)،2492): “أبا بكرة بن محمد"، والصواب ما في (غ 2586)، (ف 2590)، (ز 2593)، (هـ 2/262جاء في (د .414
): “أبا بكر بن محمد"، وهو ابن عمرو بن حزم.20303) ح(16/19و"التحاف" (

): “يحيى بن كثير"، والصواب: “يحيى بن أبي كثير".2624)، (س 2/265جاء في (د .415
): “أبي مسلم الجرمي" براء،2644)، (2504)، (غ 2598)، (ف 2602)، (ز 2605)، (هـ 2/266جاء في (د .416

): “أبي مسلم الجذمي" بالذال المعجمة، وانظر ترجمته في "تهذيب الكمال"،3886) ح(4/5والصواب ما في "التحاف" (
و"تقريب التهذيب".

): “حدثني عن ثابت بن سعيد"، والصواب ما2610)، (غ 2604)، (ف 2608)، (ز 2611)، (هـ 2/268جاء في (د .417
) في الحمي.86): “حدثني عمي ثابت بن سعيد"، وانظر بعده باب (130) ح(1/268في "التحاف" (

): “قال يحيى: ثنا2609)، (ح 2651)، (س 2511)، (غ 2605)، (ف 2609)، (ز 2612)، (هـ 2/268جاء في (د .418
): “قال عيسى: ثنا محمد بن بشار"، وهو عيسى بن عمر17286) ح(13/669محمد بن بشار"، والصواب ما في "التحاف" (

السمرقندي، راوي السنن" عن المام الدارمي، فكأن عيسى يتباهى بعلو إسناده، حيث روى هذا الحديث عن شيخ شيخه الدارمي،
حيث ذكره عقب رواية شيخه الدارمي للحديث.

): “سليمان العمش، ثنا سفيان"، والصواب ما في بقية النسخ: “سليمان العمش، ثنا أبو2606)، (ف 2/268جاء في (د .419



سفيان"؛ وهو طلحة بن نافع.
): “عن سيار؛ رجل من عن بهيسة"، والصواب ما في بقية النسخ: “عن سيار رجل من فزارة، عن2/269جاء في (د .420

أبيه، عن بهيسة".
): “عبد ال بن مغفل"، بغين معجمة ففاء،2518)، (غ 2612)، (ف 2616)، (ز 2619)، (هـ 2/270جاء في (د .421

): “عبد ال بن معقل"، بعين مهملة فقاف.2472) ح(3/17والصواب ما في "التحاف" (
): “زهري"، والصواب: “زهير".2617جاء في (ز .422
): “شعبة بن خبيب بن عبد الرحمن"، والصواب ما في بقية النسخ: “شعبة، عن خبيب بن عبد الرحمن".2/271جاء في (د .423

كتاب الستئذان

): [قال المام الدارمي:] “أخبرنا أبو هانئ الخولني"، وفيه سقط، والصواب ما في بقية النسخ: [قال2634جاء في (ز .424
المام الدارمي:] “أخبرنا عبد ال بن يزيد، ثنا حيوة، أخبرنا أبو هانئ الخولني".

): “الحصين" بالصاد المهملة، والصواب ما2543)، (غ 2637)، (ف 2641)، (ز 2644)، (هـ 2/278جاء في (د .425
): “الحضين" بالضاد المعجمة.17035) ح(13/479في "التحاف" (

).38)، كتاب الطهارة، باب رد السلم بعد الوضوء، ح(1/37والحديث أخرجه على الصواب المام النسائي في "سننه" (
): “أبي2643): “أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبيه، عن جده"، وجاء في (ز 2685)، (س 2/278جاء في (د .426

): “أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جده"، وجاء في2639زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير، عن جده"، وجاء في (ف 
): “أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير"، وما في (هـ) (ف) (غ) هو الصواب، وهو موافق لما2545)، (غ 2646(هـ 

).3964) ح(4/66في "التحاف" (
): “ربعي بن حراس، عن امرأة)، والصواب2547)، (غ 2641)، (ف 2645)، (ز 2648)، (هـ 2/279جاء في (د .427

): “ربعي بن حراش، عن امرأته".23733) ح(18/378)، (23332) ح(18/49ما في "إتحاف المهرة" (
): “مسد"، والصواب: “مسدد".2656جاء في (هـ .428
): “أحمد بن عبيد ال"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2555)، (غ 2650)، (ف 2/282جاء في (د .429

): “أحمد بن عبد ال"، وهو ابن يونس.18110) ح(14/509
) في آخر2655)، (ح 2697)، (س 2556)، (غ 2651)، (ف 2655)، (ز 2568)، (هـ 2/282جاء في (د .430

): “قال أبو2130) ح(2/501الحديث: “قال شعبة: لم يسمع هذا الحديث أبو إسحاق من البراء"، والصواب ما في "التحاف" (
محمد: لم يسمع هذا الحديث ...”.

هرفيع، عن أبي العالية"، والصواب ما في (ف 2559)، (غ 2658)، (ز 2661)، (هـ 2/283جاء في (د .431 “ :(2654،(
هرفيع أبي العالية".17061) ح(13/504و"التحاف" ( “ :(

): “سعيد بن أبي كعب، ثنا أبو الحسن العبدي"،2571)، (غ 2667)، (ف 2671)، (ز 2674)، (هـ 2/286جاء في (د .432
): “سعيد بن أبي كعب؛ أبو الحسن العبدي"، وهو من زوائد المام الدارمي.1866) ح(2/351والصواب ما في "التحاف" (

): “يزيد بن هارون، حدثني شعبة،2714)، (2572)، (غ 2668)، (ف 2672)، (ز 2675)، (هـ 2/287جاء في (د .433
): “يزيد بن هارون، نا عاصم7170) ح(6/668ثنا عاصم الحول، عن عبد ال بن سرجس"، والصواب ما في "التحاف" (
الحول -قال[يعني يزيد]: وثبتني فيه شعبة- عن عبد الرحمن بن سرجس".

) قال: “أنا يزيد بن هارون، أنا عاصم، عن عبد ال بن سرجس510) ح(182وجاء على الصواب في "مسند" عبد بن حميد ص(
...

قال يزيد: سمعته من عاصم، وثبتني فيه شعبة".
)، باب ذكر الرواية عمن قالك ثنا فلن، وثبتني فلن.218، 217وانظر لزاماا "الكفاية" للخطيب ص(

هزثبييد"، وهو عبثر بن القاسم.2674جاء في (ز .434 ): “أبو زيد"، والصواب: “أبو 
)،2575): “نافع، عن أبي الجراح"، والصواب ما في (غ 2671)، (ف 2675)، (ز 2678)، (هـ 2/288جاء في (د .435

): “نافع، عن سالم، عن أبي الجراح".21451) ح(16/957و"التحاف" (
).2547)، كتاب الجهاد، باب في تعليق الجراس، ح(3/240والحديث أخرجه على الصواب أبو داود في "سننه" (

): “أخبرنا عبد ال بن سعيد يعني ابن يزيد2590)، (غ 2686)، (ف 2690)، (ز 2693)، (هـ 2/292جاء في (د .436
): “عبد ال بن يزيد" بدون سعيد، وهو16617) ح(13/220المقبري"، وفي (هـ) بدون المقبري، والصواب ما في "التحاف" (

المقرئ، وليس المقبري.
): “عبيد ال بن عمر، عن نافع"، والصواب ما2695)، (ح 2595)، (غ 2691)، (ف 2695)، (ز 2/294جاء في (د .437

): “عبد ال بن عمر، عن نافع".10623) ح(9/114)، و"إتحاف المهرة" (2698في (هـ 
): “عبيد ال،10956) ح(9/266): “عبد ال، عن نافع"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2700جاء في (هـ .438

عن نافع"، وعبيد ال هو ابن عمر بن حفص بن عاصم، وبالتتبع لصنيع المام الدارمي في أسانيد "سننه"، نجد أنه يهمل عبيد ال،
ويميز أخيه عبد ال، وفيقول عبد ال بن عمر.

): “عبيد ال بن عبيد ال، عن ابن عباس"،2601)، (غ 2697)، (ف 2701)، (ز 2704)، (هـ 2/295جاء في (د .439
): “عبيد ال بن عبيد، عن أنس"، وفي نسختي ليدن الخطيتين اللتين اعتمد عليهما د.1376) ح(2/129وجاء في "التحاف" (

عبد القيوم في تحفيفه لجزء من "سنن" المام الدارمي: “عبد ال بن عبيد، عن أنس"، وهو الصواب، فعبد ال بن عبيد؛ هو ابن



عمير الليثي.
) آخر حديث في كتاب الستئذان: “سالم بن عمير"، والصواب ما في بقية النسخ: “سالم، عن ابن عمر".2/297جاء في (د .440

كتاب الرقاقا

) ح(11/411): “سلمة، عن أبي الطفيل"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2609)، (غ 2/298جاء في (د .441
): “سلمة بن أبي الطفيل"، وهو من زوائد المام الدارمي.14318

)، و"التحاف" (2711)، (ح 2753)، (س 2611)، (غ 2707)، (ف 2711)، (ز 2714)، (هـ 2/298جاء في (د .442
): “ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن معاذ".5897) ح(5/450

)، والترمذي في "سننه"، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ح(3/413والصواب ما أخرجه المام أحمد في "مسنده" (
 بشرح المباركفوري)، من طريق، الزهري، عن عبد الرحمن بن ماعز.7/116) (2410

)، و"التحاف" (2713)، (ح 2755)، (س 2613)، (غ 2709)، (ف 2713)، (ز 2716)، (هـ 2/299جاء في (د .443
): “إسحاق بن عيسى، عن عبد ال بن عقبة".11929) ح(9/561

)، قال: “حدثنا إسحاق بن عيسى، عن عبد ال بن لهيعة"،177، 2/159والصواب ما أخرجه المام أحمد في "مسنده" (
 بشرح المباركفوري)، "عن ابن لهيعة"، وقال أبو7/215) (2501، ح(50والترمذي في "سننه"، كتاب صفة القيامة، باب 

عيسى: “هذا حديث ل نعرفه إل من حديث ابن لهيعة".
ويبدو أن هذين التصحيفان قد وقعا في أصول "سنن" المام الدارمي القديمة، لن الحافظ ابن حجر رحمه ال تعالى لم يهتد إليهما

في "إتحاف المهرة".
): “قيس، عن السلمي"، والصواب ما في بقية النسخ: “قيس، عن مرداس السلمي".2/301جاء في (د .444
): “عبيد بن عمر أبي2723)، (ز 2726): “عبيد ال بن عمرو بن أبي المغيرة"، وجاء في (هـ 2/302جاء في (د .445

المغيرة"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبيد بن عمرو؛ أبي المغيرة"، وراجع ترجمته في (الكنى) من "تهذيب الكمال".
): “سعيد؛ هو ابن مسلم بن بانك،2726)، (ح 2626)، (غ 2722)، (ف 2726)، (ز 2729)، (هـ 2/303جاء في (د .446

): “سعيد بن مسلم بن ثباثنك، ثنا عامر"، بإسقاط22575) ح(17/433عن مالك، عن عامر"، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (
مالك منه.

).151، 6/70وأخرجه على الصواب المام أحمد في "مسنده" (
): “أبي يحيى، عن أبي جعفر"، والصواب ما2638)، (غ 2745)، (ف 2739)، (ز 2742)، (هـ 2/307جاء في (د .447

): “يحيى، عن أبي جعفر"، ويحيى هو ابن أبي كثير.20307) ح(23/ 16في "التحاف" (
): “محمد بن جعفر المديني"، والصواب ما في بقية النسخ:” محمد بن جعفر المدائني"، وجاءت2743جاء في (ف .448

): “المدايني".2789)، (س 2747)، (ز 2/309"المدائني" في (د 
): “سعيد بن إبراهيم"، والصواب ما في بقية النسخ: “سعد بن إبراهيم".2745)، (ف 2/310جاء في (د .449
) ح(14/130): “سعيد بن الحارث"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2665)، (غ 2770جاء في (هـ .450

): “سويد بن الحارث".17516
يرط"، بضم أوله، وسكون الراء،2666)، (غ 2764)، (ف 2768)، (ز 2771)، (هـ 2/315جاء في (د .451 ): “عبادة ن هق

)، وعبادة بن قرط رضي ال تعالى عنه صحابي، وهو من زوائد7/191تليها طاء مهملة، قاله ابن ناصر في "توضيح المشتبه" (
المام الدارمي.

): “يعلى بن عبيدة"، والصواب ما في بقية النسخ: “يعلى بن عبيد"، وهو الطنافسي.2/316جاء في (د .452
): “عبادة بن الصامت، عن أبي ذر"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2783)، (ف 2/321جاء في (د .453

): “عبد ال بن الصامت، عن أبي ذر".17551) ح(14/155
): “شهر بن حوشب، عن عمرو بن معد2686)، (غ 2784)، (ف 2788)، (ز 2791)، (هـ 2/322جاء في (د .454

): “شهر بن حوشب، عن معدي كرب"، وهو من زوائد المام17620) ح(14/195يكرب"، والصواب ما في "التحاف" (
الدارمي.

).172، 5/167وحديثه أخرجه على الصواب المام أحمد في "مسنده" (
): عبد ال بن ميغفل" بتثقيل الغين المعجمة بالقلم، والصواب: تثقيل الفاء، ل الغين.2793جاء في (ز .455
): “زريق بن حيان" زريق بتقديم الزاي على2694)، (غ 2793)، (ف 3797)، (ز 2800)، (هـ 2/324جاء في (د .456

):251): “رزيق" بتقديم الراء على الزاي، وقال الحافظ في "التقريب" ص(16065) ح(12/549الراء، وجاء في "التحاف" (
“رزيق بن حيان ... ويقال: بتقديم الزاي".

وتصحف (حيان) في الحديث نفسه في (هـ) إلى (حبان) بالموحدة.
): “سعيد بن يزيد، أبي سلمة"، والصواب ما في بقية النسخ: “سعيد بن يزيد أبي مسلمة".2813)، (ف 2/331جاء في (د .457
): “أبي إسحاق، عن العرج"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبي إسحاق،2820)، (ف 2824)، (ز 2/334جاء في (د .458

عن الغر".
): “ثمامة بن عقبة المحاربي"، والصواب:2721)، (غ 2821)، (ف 2825)، (ز 2828)، (هـ 2/334جاء في (د .459

ثحيلمي"،و راجع ترجمته في "تهذيب الكمال"، و"تقريب التهذيب". هم “ثمامة بن عقبة ال
).4/371والحديث أخرجه على الصواب المام أحمد في "مسنده" (



): “محمد بن يزيد القواريري"، والصواب ما2729)، (غ 2829)، (ف 2834)، (ز 2837)، (هـ 2/337جاء في (د .460
): “محمد بن يزيد، والقواريري"، والقواريري؛ هو عبيد ال بن عمر، ومحمد بن يزيد؛ هو5151) ح(5/180في "التحاف" (

ابن محمد الرفاعي، وكلهما من شيوخ الدارمي، وتلميذ معاذ بن هشام.
): “ابن عياض"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبي عياض"؛ وهو عمرو بن السود.2/340جاء في (د .461

كتاب الفرائض

): “محمد بن أبي طلحة"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن طلحة".2/342جاء في (د .462
): “زكريا2755): “زكريا بن يحيى"، والصواب ما في (غ 2857)، (ف 2862)، (ز 2865)، (هـ 2/343جاء في (د .463

) إلى: “زكريا بن أبي يحيى".12649) ؛(10/236أبي يحيى"؛ وهو زكريا بن أبي زائدة، وتصحف في "التحاف" (
): “عمير2762): “عمر بن سعيد"، والصواب ما في (غ 2864)، (ف 2869)، (ز 2872)، (هـ 2/345جاء في (د .464

بن سعيد".
): “محمد بن عيسى، ثنا إدريس، عن أبيه، عن الفضل بن عمرو"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد2/346جاء في (د .465

بن عيسى، ثنا ابن إدريس، عن أبيه، عن الفضيل بن عمرو".
): “محمد بن الصلت، ثنا ابن شهاب"، والصواب: “محمد بن الصلت، ثنا أبو شهاب"، وهو عبد ربه بن2/248جاء في (د .466
نافع.
):2885): “سليمان بن ربيعة"، والصواب ما في (ف 2782)، (غ 2890)، (ز 2893)، (هـ 2/348جاء في (د .467

“سلمان بن ربيعة".
): “يحيى بن سعيد، أن عمر"، والصواب ما في (غ2894)، (ف 2899)، (ز 2902)، (هـ 2/251جاء في (د .468

): “يحيى، عن سعيد، أن عمر"، ويحيى هو ابن سعيد، وسعيد، هو ابن المسيب.15320) ح(12/166)، و"التحاف" (2791
): “عبد ال بن عمرو الخارفي"، والصواب ما2793)، (غ 2896)، (ف 2901)، (ز 2904)، (هـ 2/351جاء في (د .469

): “عبيد بن عمرو الخارفي"، وهو أبو المغير، له ترجمة في (الكنى) من "تهذيب14628) ح(11/564في "التحاف" (
الكمال".

): “وعن عكرمة،2903)، (ح 2946)، (س 2795)، (غ 2898)، (ف 2903)، (ز 2906)، (هـ 2/352جاء في (د .470
): “وعن عكرمة، عن9254) ح(8/222أنا أبا بكر الصديق"، وفي (ز): “وحدثنا" بدل "وعن" والصواب ما في "التحاف" (

ابن عباس، أن أبا بكر الصديق".
): “عن أبي نضرة، عن عكرمة، عن ابن عباس"، والصواب ما في بقية النسخ: “عن أبي نضرة، وعن2909جاء في (ز .471

عكرمة، عن ابن عباس".
): “العيسى؛ وهو عبد ال بن خالد"، والصواب ما في (ف2811)، (غ 2924)، (ز 2927)، (هـ 2/356جاء في (د .472

): “العبسي؛ وهو عبد ال بن خالد"، وهو من زوائد المام الدارمي.7989) ح(7/360)، و"التحاف" (2919
): “أبو نعيم، ثنا حسين"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2954)، (ز 2957)، (هـ 2/362جاء في (د .473

): “أبو نعيم، ثنا حسن"؛ وهو ابن صالح بن صالح.14405) ح(11/451
): “ثنا ابن المعتمر، عن يونس"، والصواب ما2850)، (غ 2958)، (ف 2963)، (ز 2966)، (هـ 2/363جاء في (د .474

).1/544): “ثنا معتمر بن سليمان، عن يونس"، وكذا هو في رسالة د. عبد القيوم (24024) ح(18/502في "التحاف" (
)،2969): “يزيد بن عبد ال اليزني"، والصواب ما في (ف 2861)، (غ 2973)، (ز 2977)، (هـ 2/366جاء في (د .475

ثزني".13880) ح(11/196و"التحاف" ( ): “مرثد بن عبد ال الثي
)5/149): “القاسم بن عبد ال، عن سعيد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (2979)، (هـ 2/366جاء في (د .476

): “القاسم بن عبد ال، عن سعد"، هو ابن أبي وقاص رضي ال تعالى عنه.5097ح(
): “حدثنا أحمد بن عبد ال أبو شهاب"، والصواب ما في بقية النسخ: “حدثنا أحمد بن عبد ال، ثنا أبو2/268جاء في (د .477

شهاب".
): “ثنا أبو طاوس، عن أبيه"، والصواب ما في بقية النسخ: “ثنا ابن طاوس، عن أبيه".2/368جاء في (د .478
): “المغيرة بنت الحارث"، والصواب ما في بقية النسخ: “المعزلة بنت الحارث"، وجاء2883)، (غ 2/370جاء في (د .479

): “بنت عامر"، دون تسمة لها.15436) ح(12/214في "التحاف" (
): “علي بن حسين، عن أسامة3000)، (ح 2887)، (غ 2996)، (ف 3000)، (ز 3004)، (هـ 2/271جاء في (د .480

): “علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة".177) ح(1/307بن زيد"، والصواب ما في "التحاف" (
ثشييم".2/372جاء في (د .481 هه ): “هيثم"، والصواب: “
): “عمرو بن عامر"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمر بن عامر".2/372جاء في (د .482
): “وسلمة بن كهيل، عن عبد ال بن كهيل، عن عبد ال بن شداد"،3009)، (ف 3013)، (ز 2/373جاء في (د .483

والصواب ما في بقية النسخ: “وسلمة بن كهيل، عن عبد ال بن شداد".
): “أبي إدريس، عن أشعث)، والصواب ما في بقية النسخ: “ابن إدريس، عن أشعث".2/374جاء في (د .484
): “حيان بن سلمان"، والصواب ما في (ف3020)، (ح 2907)، (غ 3020)، (ز 3024)، (هـ 2/375جاء في (د .485

): “حيان بن سليمان"، لكن كتب سليمان في (ف) هكذا: “سليمن".14321) ح(11/413)، و"التحاف" (3016
): “عبيد ال بن عتبة"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن عتبة".2/275جاء في (د .486



): “ابن سلم"، والصواب ما في بقية النسخ: “ابن سالم"؛ وهو محمد.3037جاء في (ف .487
): “نعيم بن خالد"، والصواب ما في3042): “نعيم بن خالد، عن عبد العزيز محمد"، وجاء في (ف 2/379جاء في (د .488

بقية النسخ: “نعيم بن حماد، عن عبد العزيز بن محمد".
): “حريش، عن أبيه"، حريش؛3048)، (ح 2935)، (غ 3044)، (ف 3048)، (ز 3052)، (هـ 2/379جاء في (د .489

): “حريس، عن أبيه"، قال الحافظ ابن ماكول في14851) ح(11/676بشين معجمة آخره، والصواب ما في "إتحاف المهرة" (
): “حريس: بضم الحاء المهملة، وفتح الراء، وفتح السين"، وحريس وأبيه من زوائد المام الدارمي.2/422"إكماله" (

)، في2943، 2941)، ( 3052، 3050)، (ف 3056، 3054)، (ز 3060، 3058)، (هـ 2/380جاء في (د .490
) ح(19/110الحديث الول: “سليمان بن أبي إسحاق"، وفي الثاني: “سليمان، عن أبي إسحاق"، وجاء في "إتحاف المهرة" (

)-: “سليمان أبي إسحاق"؛ وهو ابن أبي سليمان الشيباني، ثم3054)، (ح 2097) كالثاني، والصواب -كما في (س 24485
- أخبرنا أبو نعيم، ثنا حسن،3056)، وقد سقط الحديث الثاني من (ح) ونصه: “2/641وجدته كذلك في رسالة د. عبد القيوم (

عن سليمان أبي إسحاق، عن الشعبي في عمة وابنة أخ؟ قال: أعطي المال لبنة الخ”.
): “حماد بن سلمة، عن أبي هشام"، والصواب ما في بقية النسخ: “حماد بن سلمة، عن أبي هاشم"، وهو2/384جاء في (د .491

الروماني.
): “عن أبي عمرو العبدي، قال: ل يورث القاتل"، والصواب ما في بقية النسخ: “عن أبي عمرو العبدي،2971جاء في (غ .492

عن علي، قال: ل يورث القاتل".
): “أبو سعيد، عن أبي أمية"، والصواب ما في2984)، (غ 3093)، (ف 3097)، (ز 3101)، (هـ 2/387جاء في (د .493

): “أبو سعيد بن عمرو؛ من بني أمية"، وهو خالد بن عمرو بن محمد بن عبد ال بن سعيد بن24435) ح(19/88"التحاف" (
العاص بن أمية القرشي، الموي، وانظر الحديث السابق، من باب ميراث السائبة، من كتاب الفرائض.

): “نعيم، ثنا شريك"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبو نعيم، ثنا شريك".3990)، (غ 2/388جاء في (د .494
ثشييم، عن مغيرة عن شباك"، وشباك2/389جاء في (د .495 هه ): “هيثم، عن مغيرة، عن سماك"، والصواب ما في بقية النسخ: “

هو الضبي.
): “عمير بن زيد"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمير بن يزيد".2/390جاء في (د .496
): “الحارث بن حضيرة"، بالضاد المعجمة،3003)، (غ 3112)، (ف 3116)، (ز 3120)، (هـ 2/391جاء في (د .497

): “الحارث بن حصيرة"، بالصاد المهملة.14273) ح(11/393والصواب ما في "التحاف" (
): “عبد ال بن عمرو"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد الرحمن بن عمرو"، وهو ابن3121)، (ز 3125جاء في (هـ .498
حزم.
): “عن أبي ذئب"، والصواب ما في بقية النسخ: “عن ابن أبي ذئب".3135جاء في (هـ .499
): “معمب، عن أبي قتادة"، والصواب ما في3020)، (غ 3130)، (ف 3134)، (ز 3138)، (هـ 2/393جاء في (د .500

): “معمر، عن قتادة".24991) ح(19/356"التحاف" (
): “مروان بن معاوية"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف": “هارون2/395وجاء في الحديث نفسه في (د)، وكذا فيها (

بن معاوية".
ثشيم".2/394جاء في (د .501 هه ) في أول حديث في باب العبد يكون بين رجلين...، والحديث الذي قبله: “هيثم"، والصواب: “
): “عن الحكم، وأبو نعيم"، والصواب ما في3024)، (غ 3134)، (ف 3138)، (ز 3142)، (هـ 2/394جاء في (د .502

) هكذا: “عن الحكم،2/711): “عن الحكم، عن إبراهيم"، وهأيثمَبت في رسالة د. عبد القيوم (24035) ح(18/504"التحاف" (
وإبراهيم"، وهو خطأ، والحكم هو ابن عتيبة، وإبراهيم هو النخعي.

):3139)، (ز 3143): “يعلى، وإبراهيم، قال: ثنا زكريا"، وجاء في (هـ 3025)، (غ 3135)، (ف 2/394جاء في (د .503
): “يعلى، وأبو نعيم".24501) ح(19/112“يعلى عن إبراهيم، ثنا زكريا"، والصواب ما في "التحاف" (

ومن أمعن النظر في التصحيفين السابقين وجد أنهما في حديثين متتالين، فكأنه هأيبدل في طبعة الكتاب الولى من الحديث الول
"عن إبراهيم" بدل "وأبو نعيم"، وأبدل في الحديث الثاني "أبو نعيم" بدل "عن إبراهيم"، ثم قلده من طبع الكتاب بعده، على هذه

الصورة الخاطئة دون بحث أو تدقيق، وال أعلم.
): “مسلم، ثناحماد، ثنا قتادة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (3045)، (غ 3156)، (هـ 2/3989جاء في (د .504

): “مسلم، ثنا همام، عن قتادة".24301) ح(19/14
): “محمد بن عون، عن معاوية بن ميسرة، عن شريح، عن أيوب بن الحارث"،3159)، (ف 2/399جاء في (د .505

): “محمد بن عمران، عن معاوية بن ميسرة بن شريح، عن24394) ح(19/68والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (
أيوب بن الحارث"، ومعاوية، وأيوب، من زوائد المام الدارمي.

): “محمد بن عمران، عن معاوية بن ميسرة، عن شريح بن الحارث، قال: اختصم إلى شريح ...”، وهو3207وجاء في (س 
خطأ إنما هو أيوب بن الحارث؛ من زوائد المام الدارمي.

وجاء في الحديث نفسه في (هـ): “عبيد ال بن رباح"، والصواب ما في بقية النسخ: “عبد ال بن رباح".

كتاب الوصايا

): “الحكم، ثنا أبو الوليد"، والصواب ما في بقية النسخ: “الحكم، ثنا الوليد"، والحكم هو ابن المبارك،2/405جاء في (د .506
والوليد هو ابن مسلم.



): “حميد، عن بكير"، والصواب ما في بقية النسخ: “حميد، عن بكر"،3195)، (ف 3200)، (ز 3203جاء في (هـ .507
وحميد هو الطويل، وبكر هو ابن عبد ال المزني.

): “عن ابن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق"،3091)، (غ 3203)، (ف 3208)، (ز 3211)، (هـ 2/409جاء في (د .508
): “عن عكرمة، عن شيخ من أهل دمشق".3208وفي (ح 

)،2/766): “عن عكرمة، شيخ من أهل دمشق"، وكذا هو في رسالة د. عبد القيوم(24598) ح(19/151وجاء في "التحاف" (
)، التي هي أجود نسخ "سنن" الدارمي المطبوعة.3251وفي نسخة "سنن" الدارمي التي بتحقيق الشيخ حسين سليم أسد ح(

والذي أرجحه وتميل إليه نفسي أنه: “ابن عكرمة، شيخ من أهل دمشق"، وهو سعيد بن عكرمة، تقدمت ترجمته في زوائد المام
الدارمي، وروى اب عساكر هذا الحديث في "تاريخ دمشق" من طريق المام الدارمي، في ترجمة (سعيد بن عكرمة الخولني).

): “محمد بن المبارك، ثنا أبو الوليد"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد3211)، (ف 3216)، (ز 2/411جاء في (د .509
بن المبارك، ثنا الوليد"، هو ابن مسلم.

ثشييم".2/412جاء في (د .510 هه ) في حديثي باب إذا شهب اثنان في الورثة: “هيثم"، والصواب: “
): “الحسين بن بشر"، والصواب ما في بقية النسخ: “الحسن بن بشر".3229)، (ز 2/413جاء في (د .511
): “حدثنا محمد بن عبد ال"، والصواب ما في بقية النسخ: “حدثنا أحمد بن عبد ال".2/414جاء في (د .512
): “زائدة بن موسى الهمداني،3235)، (ح 3117)، (غ 3230)، (ف 3235)، (ز 3238)، (هـ 2/414جاء في (د .513

): “زائدة، عن موسى الهمداني، ثنا سيار بن أبي24398) ح(19/69حدثني سيار بن أبي كرب"، وجاء في "التحاف" (
): “زائدة بن موسى الهمداني، حدثني يسار بن أبي كرب"، وهما من زوائد المام الدارمي.3278كريب"، والصواب ما في (س 

ثشييم".2/416جاء في (د .514 هه ): “هيثم"، والصواب: “
): “حماد بن يزيد"، والصواب ما في بقية النسخ: “حماد بن زيد".3244جاء في (ز .515
): “شيبة بن هاشم الراسبي"، والصواب ما في بقية النسخ: “شيبة بن هشام الراسبي"، وهو من زوائد3149جاء في (غ .516

المام الدارمي.
): “سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن، قال: المعتق عن دبر من الثلث"،3270جاء في (ف .517

): “سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن كثير، عن24039) ح(18/505والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (
الحسن"، ويبدو أن طابع النسخة (ف) قد نزل ببصره إلى الحديث الذي بعده.

): “أبي عبد التستري"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبي3273)، (ف 3278)، (ز 3281)، (هـ 2/432جاء في (د .518
دشثقري"، وهو سلمة بن تمام. عبد ال ال

): “حدثنا أبو إسحاق بن إسماعيل"، والصواب3166)، (غ 3279)، (ف 3284)، (ز 3287)، (هـ 2/424جاء في (د .519
): “حدثنا أبو إسحاق" فقط دون زيادة "ابن إسماعيل"، وكذا هو في24400) ح(70، 19/69ما في بقية النسخ، و"التحاف" (

).2/822رسالة د. عبد القيوم (
)،3288): “هشيم، عن يوسف"، والصواب ما في (ف 3175)، (غ 3293)، (ز 3296)، (هـ 2/425جاء في (د .520

): “هشيم، عن يونس"، ويونس هو ابن عبيد.24061) ح(18/510و"التحاف" (
وتصحف في (د) في الحديث نفسه: “هشيم" إلى "هشام".

): “عمر بن عون"، والصواب ما في بقية النسخ: “عمرو بن عون".3178)، (غ 3296)، (ز 2/426جاء في (د .521
): “عبد ال بن مسلمة، ثنا عبيد ال العمري"، والصواب ما3292)، (ف 32397)، (ز 3300)، (هـ 2/426جاء في (د .522

): “عبد ال بن مسلمة، ثنا عبد ال العمري"، وهوابن عمر بن حفص.15575) ح(12/277)، و"التحاف" (3179في (غ 
وتصحف في الحديث نفسه في (د)، (ز): “مسلمة" إلى "سلمة".

كتاب فضائل القرآن

): “يحيى هو ابن كثير، حدثني حفص بن غياث"، غياث: بالغين المعجمة، والمثناة التحتية، وآخره2/429جاء في (د .523
مثلثة، والصواب ما في بقية النسخ: “يحيى هو ابن أبي كثير، حدثني حفص بن عنان"، وعنان: بالعين المهملة، ونونين بينهما

ألف.
): “مشرح بن عاهان"، والصواب ما في3192)، (غ 3305)، (ف 3310)، (ز 3318)، (هـ 2/430جاء في (د .524

): “مشرح بن هاعان"، ونظر ترجمته في "تهذيب الكمال"، و"تقريب التهذيب”.13913) ح(11/219"التحاف" (
): “الحسن بن عبد ال"، والصواب ما في بقية النسخ: “الحسن بن عبيد ال".2/431جاء في (د .525
)،3321): “أخبرنا المغيرة"، والصواب ما في (هـ 3200)، ( 3313)، (ف 3318)، (ز 2/432جاء في (د .526

): “أخبرنا أبو المغيرة"، وهو عبد القدوس بن الحجاج.24166) ح(18/551و"التحاف" (
): “الحكم بن نافع، أنا جرير"، والصواب ما3201)، (غ 3314)، (ف 3319)، (ز 3322)، (هـ 2/432جاء في (د .527

ثحمَريز"، وهو ابن عثمان الرحبي.6398) ح(6/230في "التحاف" ( ): “الحكم بن نافع، أنا 
): “زياد بن مخراق، عن أبي عباس"، وجاء في (غ3323)، (ف 3328)، (ز 3331)، (هـ 2/434جاء في (د .528

): “زياد رن مخراق، عن أبي12397) ح(10/123): “زياد بن مخرق، أبو إياس"، والصواب ما في "التحاف" (3208
إياس"، وهو معاوية بن قرة.

): “إياس بن عمر"، والصواب ما في بقية النسخ: “إياس بن عامر"، وهو الغافقي.3329جاء في (ز .529
): “محمد بن مسلمة، عن أبي سنان"، والصواب ما في بقية النسخ: “محمد بن سلمة"،3332)، (ز 3335جاء في (ده .530



): “ابن سنان"، بدل "أبي سنان"، وكلهما صواب، فهو أبو3327)، (ف 2/435وهو ابن عبد ال الباهلي مولهم، وجاء في (د 
سنان سعيد بن سنان.

): “ابن أبي نجيح، عن مجالد"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (3213)، (غ 3337)، (هـ 2/436جاء في (د .531
): “ابن أبي نجيح، عن مجاهد".25083) ح(19/497

): “سعيد بن عبدة"، والصواب ما في بقية النسخ،3217): “سعيد بن عبيدة"، وجاء في (غ 2/437جاء في (د .532
): “سعد بن عبيدة".13683) ح(11/55و"التحاف" (

): “سعيد بن عبادة"، والصواب ما في بقية النسخ: “سعد بن عبادة".2/437جاء في (د .533
): “جعفر بن عبد ال بن عون"، والصواب ما في بقية النسخ: “جعفر بن3336)، (ف 3341)، (ز 2/438جاء في (د .534

عون".
): “ناجية، عن عبد ال بن عتبة"، والصاوب ما في بقية النسخ: “ناجية بن عبد ال بن3344وجاء في الحديث نفسه في (هـ 

عتبة"، وهو من زوائد المام الدارمي.
مَريفدة"3340)، (ف 3345)، (ز 2/438جاء في (د .535 ): “رقدة الغساني"، رقدة ، بالقاف، والصواب ما في بقية النسخ: “

بفاء ساكنة، قبلها راء مكسورة.
): “زرارة بن أبي أوفى"، والصواب ما في3245)، (غ 3363)، (ف 3368)، (ز 3371)، (هـ 2/444جاء في (د .536

): “زرارة بن أوفى".21681) ح(16/1094"التحاف" (
): “حفص بن عاصم، عن أبي عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى"،3366)، (ف 3371)، (ز 2/445جاء في (د .537

): “حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى".17745) ح(14/281والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (
): “أيفع بن عبد ال الكلعي"، والصواب ما في بقية النسخ: “أيفع بن عبد3375)، (ف 3383)، (هـ 2/447جاء في (د .538

الكلعي".
): “محمد بن إسماعيل بن سعيد"، والصواب ما في (غ3271)، (غ 3389)، (ف 3394)، (ز 2/452جاء في (د .539

): “محمد بن سعيد"، وهو ابن سليمان الكوفي، أبو جعفر ابن الصبهاني.25036) ح(19/375)، و"التحاف" (3397
): “عبيد ال الشجعي، حدثني ال، حدثني جابر، قبل أن يقع فيما وقع فيه، عن الشعبي قال: قال عبد:2/453جاء في (د .540

نعم كنز ...”،
): “عبيد ال الشجعي، حدثني عبد ال، حدثني جابر، قبل أن يقع فيما وقع فيه، عن الشعبي قال: قال عبد ال:3398وجاء في (ز 
نعم كنز ...”.

): “عبيد ال الشجعي، حدثني جابر، قبل أن يقع فيما وقع فيه، عن الشعبي قال: قال عبد ال: نعم كنز...”.3393وجاء في (ف 
): “عبيد ال الشجعي، حدثني مسعر، حدثني جابر، قبل أن12731) ح(10/270والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (

يقع فيما وقع فيه، عن الشعبي قال: قال عبد ال: نعم كنز ...”، وجابر هو الجعفي، وعبد ال هو ابن مسعود.
): “قال أبو محمد: أبو السليل ضريب بن نفير، يعني بن نفير" بالفاء في3394)، (ف 3399)، (ز 2/453جاء في (د .541

هضثريب بن هنثقير، يعني ابن نفير" بالقاف في الول، والفاء يسليل  الول والثاني، والصواب ما في بقية النسخ: “قال أبو محمد: أبو ال
في الثاني.

هن حبيش"، بضم (ابن) بالقلم!!!3406جاء في (ز .542 ): “عن زر ب
ثشييم".2/454جاء في (د .543 هه ): “هيثم"، والصواب: “
مَشيب".3413جاء في (هـ .544 ثج ): “أبا خالد عامر جشيب"، والصواب ما في بقية النسخ: “أبا خالد عامر بن 
): “عمرو بن مرة، قال أتى رجل"، والصاوب ما في بقية النسخ: “عمرو بن مرة، قال: سمعت مرة3416جاء في (هـ .545

يقول: أتى رجل".
مَحير بن سعد" بكسر الحاء المهملة.3424جاء في (ز .546 ): “بجير بن سعد" بالجيم، والصواب ماف ي بقية النسخ: “ب
): “عن3481): “محمد الوطاء"، وفي (س 3313)، (غ 3433)، (ف 3438)، (ز 3441)، (هـ 2/461جاء في (د .547

): "محمد العطار"، وكذا هو عند د. عبد القيوم2018) ح(2/414محمد أبي رجاء"، وهو خطأ، والصواب ما في "التحاف" (
)، وهو محمد بن عمر العطار، من زوائد المام الدارمي.2/980في رسالته (

): “جرير"، بجيم أوله، وراء آخره، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (3450، 3449)، (هـ 2/465جاء في (د .548
): “حريز"، بحاء أوله، وزاي آخره، وهو ابن عثمان الرحبي.6352) ح(6/210

): “أبو النعمان، ثنا وهب، عن يونس"، والصواب ما في (ف3333)، (غ 3450)،(ز 3462)، (هـ 2/466جاء في (د .549
): “أبو النعمان، ثنا وهيب، عن يونس"، ووهيب هو ابن خالد، ويونس هو ابن24011) ح(18/500)، و"التحاف" (3454

عبيد، وأبو النعمان هو محمد بن الفضل.
ثحمَريز" هو ابن عثمان الرحبي.3456)، (ف 3461)، (ز 2/466جاء في (د .550 ): “جرير"، والصواب: “
): “زرارة بن أبي أوفى"، والصواب: “زرارة3350)، (غ 3471)، (ف 3476)، (ز 3479)، (هـ 2/469جاء في (د .551

بن أوفى".
): “ابن أبي مليكة، عن محمد أبي نهيك"، والصواب ما في بقية النسخ،3483)، (ف 3488)، (ز 2/471جاء في (د .552

مَهيك".5006) ح(5/96و"التحاف" ( ): “ابن أبي مليكة، عن ابن أبي ثن
)2/565): “مالك بن مغول، عن أبي بريدة"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (3370)، (غ 2/473جاء في (د .553

ثريدة". وجاءت (مغول) في (د): (معول) بالعين المهملة بدل الغين المعجمة.2269ح( يغول، عن ابن هب مَم ): “مالك بن 



): “محمد3504): “محمد بن أبي بكر، ثنا صدقة، عن ابن أبي عمران"، وجاء في (هـ 3501)، (ز 2/474جاء في (د .554
): “محمد بن بكر، ثنا2061) ح(2/456بن بكر، ثنا صدقة عن ابن أبي عمران"، والصواب ما في بقية النسخ، و"التحاف" (

صدقة بن أبي عمران".
): “قرأ غورك بن3502)، (ح 3545)، (س 3374)، (غ 2497)، (ف 3502)، (ز 3505)، (هـ 2/474جاء في (د .555

أبي الخضرم"، وضبطت (الخضرم) بالقلم في (س) بفتح الخاء المعجمة، وسكون الضاد المعجمة ، وكسر الراء، وهو ضبط
خاطئ، وضبطت في (ح) ضبط قلم: بكسر الخاء المعجمة، وسكون الضاد المعجمة، وكسر الراء، وهو ضبط صحيح، لكنه

): “قرأ غورك بن الجهم"،1170) ح(2/41بالصاد المهملة، بدل الضاد المعجمة، وبدون "أبي"، وجاء في "التحاف" (
يصمَرم"، قال ابن الثير في "اللباب في تهذيب النساب" ( مَح يصمَرمي: بكسر الحاء، وسكون1/368والصواب: “غورك بن ال مَح ): “ال

الصاد المهملتين، وكسر الراء، وفي آخره ميم، هذه النسبة إلى الحصرم، وهو اسم والد غورك بن الحصرم".
): “ابن علية، عن عون، عن محمد"، والصواب ما في (غ3498)، (ف 3503)، (ز 3506)، (هـ 2/474جاء في (د .556

): “ابن علية، عن ابن عون، عن محمد"، وابن عون هو عبد ال، ومحمد هو ابن25177) ح(19/435)، و"التحاف" (3375
سيرين.
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